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ABSTRACT 

 

In  an  effort  to  improve  employee  productivity KSP.  Mandiri  Artha  Prima  has  done some 

things. Among the efforts that have been made KSP. Mandiri Artha Prima is to motivate employees 

with remuneration and incentives also promotion and supervision of employees. But  in this case, 

there are still imbalances that result in decreased employee productivity. 

The  formulation  of  the  problem  is:  "Are  motivation  and  supervision  of  employees  work 

influence to productivity of KSP Mandiri Artha Prima Karya Makmur in Kec. Labuhan Maringgai, 

Kab. Lampung 2014? ". 

Limitation  of  the  concept  in  this  research  is  about  motivation,  supervision  and  employee 

productivity  KSP  Mandiri  Artha  Prima.  The  research  objective  is  "to  identify  and  analyze  the 

Influence of Motivation and Supervision of Employees Work Productivity of KSP Mandiri Artha 

Prima Karya Makmur In Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung 2014". 

The collection of data by the author using a questionnaire, documentation and interviews. 

The  population  in  this  study  20  employees  KSP  Mandiri  Artha  Prima  a  and  samples  used  total 

sample that is taking the entire population of 20 employees with saturated sampling technique. 

Based on the data that has been calculated figures obtained results R of 0.889 indicates that 

there  is  influence  between  motivation  and  supervision  by  the  independent  variable.  This  section 

looks at where the R-square is equal to 0.790 (is squaring 0.889 x 0.889 = 0.790) or 0.790> 0.687 

with dk = 20. R Square could be called the coefficient of determination, which in this case 79% of 

the  variation  of  employees  Work  Productivity  KSP  Mandiri  Artha  Prima  2014  influenced  by 

motivation and supervision. Thus the alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis 
(Ho)  is  rejected,  which  means  there  Effect  of  Motivation  and  Supervision  of  Employees  Work 
Productivity  of  KSP  Mandiri  Artha  Prima  Karya  Makmur  In  Kec.  Labuhan  Maringgai,  Kab. 

Lampung 2014. 
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A.   PENDAHULUAN 

 

Sebuah  perusahaan  tidak  mungkin  terlepas  dari  tenaga  kerja  manusia,  walaupun  aktivitas 

perusahaan   itu   telah   mempunyai   modal   yang   cukup   besar   dan   teknologi   modern,   sebab 

bagaimanapun  majunya  teknologi  tanpa  ditunjang  oleh  manusia  sebagai  sumber  dayanya  maka 

tujuan perusahaan tidak akan tercapai, dengan demikian maka sumber daya manusia sangat penting 

untuk diberikan arahan dan bimbingan dari manajemen perusahaan pada umumnya dan manajemen 

sumber daya manusia pada khususnya. 

Untuk   dapat   mengikuti   segala   perkembangan   yang   ada   dan   tercapainya   tujuan   suatu 
 

perusahaan maka perlu adanya suatu motivasi agar karyawan mampu bekerja dengan baik. Motivasi 

dapat diartikan sebagai  dorongan (driving force)  dimaksudkan sebagai desakan  yang alami untuk 

memuaskan  dan  memperahankan  kehidupan.  Motivasi  merupakan  faktor penggerak  maupun 

dorongan yang dapat   memicu timbulnya   rasa   semangat   dan juga   mampu merubahtingkah laku 

manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebihbaik untuk dirinya  sendiri. 

Dalam hal lain, selain motivasi, pengawasan dalam proses bekerja sangat diperlukan. Hal ini 
 

dikarenakan  tidak  selamanya  kinerja  karyawan  itu  baik  atau  karyawan  dalam  kondisi  yang  baik. 

Maka,  pengawasan  dalam  kerja  menjadi  salah  satu  upaya  menjaga  stabilitas  kerja.Pengawasan 

melekat merupakan pengawasan terbaik, karena pemimpin hadir untuk memantau karyawan secara 

langsung.  Pengawasan  melekat  adalah  tindakan  nyata  dan  paling  efektif  untuk  mencegah  dan 

mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan (Abdurrahmat, 2009: 173) 

Produktivitas  berarti  kemampuan  menghasilkan  sesuatu.  Sedangkan  kerja  berarti  kegiatan 
 

melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian. Dari pengertian di atas 

dapat  disimpulkan  bahwa  produktivitas  kerja  adalah  kemampuan  karyawan  dalam  berproduksi 

dibandingkan  dengan  input  yang digunakan,  seorang karyawan  dapat  dikatakan  produktif  apabila 

mampu  menghasilkan  barang atau  jasa sesuai  dengan  diharapkan  dalam  waktu  yang singkat  atau 

tepat. 

Dalam   upaya   meningkatkan   produktifitas   kerja   karyawan,   KSP.   Mandiri   Artha   Prima 
 

Labuhan  Maringgai  telah  melakukan  beberapa  hal.  Di  antara  upaya  yang  telah  dilakukan  KSP. 

Mandiri Artha Prima adalah memberikan motivasi karyawan dengan pemberian upah dan insentif 

juga  promosi  jabatan  serta pengawasan  kerja  karyawan.  Namun  dalam  hal  ini,  masih  ada 
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ketimpangan  yang berakibat pada menurunnya produktifitas kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1 : 

Pemberian Motivasi Karyawan KSP. Mandiri Artha Prima Juli-Desember 2013 

 
 

No 
Bidang Motivasi 

Material Incentive Nonmaterial Incentive 
1. Manager Baik Baik 
2. Akunting Baik Baik 
3. Teller Baik Baik 
4. Surviver Baik Cukup 
5. Analisator Baik Baik 
6. Umum Baik Cukup 
7. Keamanan Cukup Cukup 

Sumber : Data primer diolah 

 
Keterangan : 

 

 
Material Incentive Baik : Insentif,  Upah  dan  Bonus  diberikan  lebih  dari  standar 
  perusahaan atau diatas Rp. 1.000.000,-. 
Material Incentive Cukup : Insentif,   Upah   dan   Bonus   diberikan   sesuai   standar 

  perusahaan yaitu Rp. 1.000.000,-. 
Material Incentive Kurang : Insentif, Upah dan Bonus diberikan kurang dari standar 

  perusahaan atau di bawah Rp. 1.000.000,-. 
Nonmaterial Incentive Baik : Kenaikan langsung dalam waktu 6 bulan. 
Nonmaterial Incentive Cukup : Kenaikan pangkat atau berpindah tugas  yang lebih baik 

  dengan jangka waktu 1 tahun. 
Nonmaterial Incentive Kurang : Tidak ada kenaikan pangkat dan pemindahan tugas. 

 
 
 

Tabel 2: 
Pengawasan Karyawan KSP. Mandiri Artha Prima Juli-Desember 2013 

 
No Bidang Pengawasan 
1. Manager Baik 
2. Akunting Baik 
3. Teller Baik 
4. Surviver Cukup 
5. Analisator Baik 
6. Umum Baik 
7. Keamanan Baik 

Sumber : Data primer diolah 

 
Keterangan: 

Pengawasan Baik : Pengawasan dilakukan setiap hari dan 

melekat. 

Pengawasan Cukup : Pengawasan   dilakukan   setiap   hari   namun 
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tidak melekat. 
Pengawasan Kurang : Pengawasan dilakukan 1 bulan sekali. 

 

 
 

Tabel 3. 

Produktifitas Kerja  Karyawan KSP. Mandiri Artha Prima Juli-Desember 2013 

 
No Bidang Jumlah Tinggi Sedang Rendah 

1. Manager 1 1   

2. Akunting 2 1 1  

3. Teller 3 2  1 

4. Surviver 6  2 4 

5. Analisator 3 2  1 

6. Umum 4  1 3 

7. Keamanan 1  1  

Jumlah 20 6 5 9 

Sumber : Data primer diolah 

 
Keterangan: 

Produktifitas kerja  tinggi : Pencapaian   target   perusahaan   lebih   dari 

yang ditargetkan. 

Produktifitas kerja sedang : Pencapaian target perusahaan sesuai dengan 

yang ditargetkan. 

Produktifitas kerja rendah : Pencapaian  target  perusahaan  kurang  dari 

yang ditargetkan.. 
 

 
 

Tabel 4. 

Hasil Kerja KSP Mandiri  Artha Prima Juli-Desember 2013 

 
 

URAIAN 
TARGET 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

 

KET 
NILAI 

PRESTASI KERJA 

Tabungan Rp. 350.000.000 Rp.475.946.306 Baik Melebih target 
 

Pembiayaan 
 

Rp. 680.000.000 
 

Rp. 542.625.000 
 

Cukup 
Tidak mencapai 

target 
 

Laba 
 

Rp. 185.000.000 
 

Rp. 108.863.000 
 

Kurang 
Tidak mencapai 

target 

Sumber : Data primer diolah 

 
Berdasarkan tabel  diatas dijelaskan bahwa karyawan KSP.Mandiri Artha Prima produktifitas 

kerjanya ada yang tinggi (6 Karyawan), sedang (5 Karyawan) dan rendah (9 Karyawan). 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Motivasi dan Pengawasan Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Pada 

KSP Mandiri Artha Prima di Desa Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur 

Tahun 2014”. 

 

 
 

B. Landasan Teori 
 

1. Pengertian Motivasi 
 

Secara etimologis, motivasi berasal dari kata motif (motive)  yang berarti  dorongan (Bangun 
 

2012:312).  Dengan  demikian  motivasi  berarti  suatu  kondisi  yang  mendorong  atau  menjadi  sebab 

seseorang melakukan suatu perbuatan yang berlangsung secara sadar. 

Selanjutnya   Winardi   (2002:33)   mengemukakan,   motivasi   seseorang   tergantung   kepada 
 

kekuatan motifnya. Berdasarkan hal tersebut diskusi mengenai motivasi tidak bisa lepas dari konsep 

motif.  Pada intinya dapat dikatakan bahwa motif merupakan penyebab terjadinya tindakan. Steiner 

sebagaimana dikutip Hasibuan (2003:95) mengemukakan motif adalah “suatu pendorong dari dalam 

untuk  beraktivitas  atau  bergerak  dan  secara  langsung  atau  mengarah  kepada  sasaran  akhir”.  Ali 

sebagaimana dikutip Arep dan Tanjung (2004:12) mendefinisikan motif sebagai “sebab-sebab yang 

menjadi dorongan tindakan seseorang”. 

 
 

Gambar 1: 
 

Sebuah Situasi yang Memotivasi 
 

 
 

Sumber: Winardi. (2002:41) 

 
Gambar  1  menunjukkan  sebuah  situasi  yang  memotivasi,  di  mana  motif-motif  seorang 

individu, diarahkan ke arah pencapaian tujuan.Motif terkuat, menimbulkan perilaku, yang bersifat 
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diarahkan kepada tujuan atau aktivitas tujuan.  Mengingat bahwa tidak semua tujuan dapat dicapai, 

maka para individu tidak selalu mencapai aktivitas tujuan, terlepas dari kekuatan motif yang ada. 

Jadi dengan demikian aktivitas tujuan dinyatakan dalam gambar berupa garis putus-putus. 

Motivasi telah dirumuskan dalam sejumlah definisi yang berlainan.Walaupun begitu, tentang 
 

substansinya   tidak   banyak   berbeda.   Istilah   motivasi,   menurut   Sumantri   (2001:53),   biasanya 

digunakan untuk menunjukkan suatu pengertian yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu: 

1.  Pemberi daya pada perilaku manusia (energizing); 
 

2.  Pemberi arah pada perilaku manusia (directing); 
 

3.  Bagaimana perilaku itu dipertahankan (sustaining). 
 

Dari  pengertian  diatas  dapat  dipahami  bahwa  motivasi  adalah  proses  upaya  memberi  daya, 

memberi  arah  agar  seseorang  berprilaku  sesuai  dengan  harapan  kemudian  prilaku  itu  dapat 

dipertahankan.  Artinya  Motivasi  memiliki  tujuan  membentuk  prilaku  seseorang  sehingga  orang 

tersebut konsisten terhadap prilakunya. 

Campbell  dalam  Winardi  (2002:4)  menyatakan  bahwa  motivasi  berhubungan  dengan  (1) 
 

pengarahan  perilaku,  (2)  kekuatan  reaksi  setelah  seseorang  karyawan  telah  memutuskan  arah 

tindakan-tindakan tertentu, dan (3) persistensi perilaku, atau berapa lama orang yang bersangkutan 

melanjutkan pelaksanaan perilaku dengan cara tertentu. 

Motivasi sebagai sebuah perangsang agar karyawan mampu bekerja lebih optimal. Alat-alat 
 

motivasi  (daya  perangsang)  yang diberikan  kepada  bawahan  dapat  berupa  material  incentive  dan 
 

nonmaterial incentive (Hasibuan 2013:150) : 
 

1.   Material  Incentive  adalah  motivasi  yang  bersifat  materiil  sebagai  imabalan  prestasi  yang 

diberikan karyawan seperti : Upah, Gaji atau Insentif. 

2.   Nonmaterial Incentive adalah motivasi yang tidak berbentuk materi seperti kenaikan jabatan 

atau pangkat. 

 
 

2.   Pengertian Pengawasan 
 

Menurut  Harahap  (2001:14)  “Pengawasan  adalah  keseluruhan  sistem,  teknik,  cara  yang 

mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan 

oleh  dan  dalam  organisasi  benar-benar  menerapkan  prinsip  efisiensi  dan  mengarah  pada  upaya 

mencapai keseluruhan tujuan organisasi”. 
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Sedangkan menurut Maringan (2004; 61) “pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin 

mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, 

tujuan,   kebijakan   yang   telah   ditentukan”.   Sementara   itu   menurut   Hasibuan   (2001:   242) 

“pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar yang harus dilakukan 
 

yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan 
 

sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar”. 
 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan 

merupakan   suatu   tindakan   pemantauan   atau   periksaan   kegiatan   perusahaan   untuk   menjamin 

pencapaian tujuan sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu 

usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. 

1) Fungsi Pengawasan 
 

Menurut Ernie (2005:12) fungsi pengawasan adalah : 
 

a.  Mengevaluasi   keberhasilan   dan   pencapaian   tujuan   serta   target   sesuai   dengan 

indikator yang ditetapkan. 

b.  Mengambil   langkah   klarifikasi   dan   koreksi   atas   penyimpangan   yang   mungkin 

ditemukan. 

c.  Melakukan  berbagai  alternatif  solusi  atas  berbagai  masalah  yang  terkait  dengan 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut Maringan (2002: 62) fungsi pengawasan adalah: 
 

a.  Mempertebal   rasa   dan   tanggung   jawab   pekerjaan   yang   diserahi   tugas   dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

b.  Mendidik  para  pekerja  agar  melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan  prosedur  yang 
 

telah di tentukan. 
 

c.  Untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan,  penyelewengan,  kelalaian  agar  tidak 

terjadi kerugian yang diinginkan. 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengawasan selain sebagai kontrol perusahaan 
 

terhadap  karyawan,  pengawasan  juga  sebagai  upaya  menjadikan  karyawan  lebih  kreatif  dan 

bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. 
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2) Jenis-Jenis Pengawasan 

 

Menurut Maringan (2004: 62) pengawasan terbagi 4 (empat) yaitu: 
 

a.  Pengawasan dari dalam perusahaan 
 

pengawasan yangdilakukan oleh atasan untuk mengumpul data atau informasi yang 

diperlukan oleh perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perushaan. 

b.  Pengawasan dari luar perusahaan 
 

Pengawasan yang dilakuakan oleh unit perusahaan ini untuk kepentingan tertentu. 
 

c.   Pengawasan preventif 
 

Pengawasan  dilakukan  sebelum  rencana  itu  dilaksanakan.  Dengan  tujuan  untuk 

mengacak terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kerja 

d.   Pengawasan represif 
 

Pengawasan  yang  dilakukan  setelah  adanya  pelaksanaan  pekerjaan  yang  hasilnya 
 

sesuai yang direncanakan”. 
 

3) Teknik-Teknik Pengawasan 
 

Menurut  siagian  (2003:  112)  “  proses  pengawasan  pada  dasarnya  dilkakukan  dengan 
 

mempergunakan 2 (dua) macam teknik: 
 

a.  Pengawasan Langsung 
 

Yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  sendiri  oleh  pimpinan  .  dalam  hal  ini  pimpinan 

lamngsung  datang  memeriksa  kegiatan  yang  sedang  dijalankan oleh  bawahan. 

Pengawasan langsung dapat berbentuk: 

Inspeksi langsung 
 

On the spot observation 
 

On the spot report 
 

b.  Pengawasan Tidak Langsung 
 

Pengawasan dari jarak jauh adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang 

disampaikan oleh para bawahan, baik  tertulis maupun secara lisan. 

4) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan 
 

Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengawasan  menurut  Hadiprojo  (2000:152)  ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan antara lain : 
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a.  Perubahan 

 

Perubahan   disini   adalah   perubahan   arah   tujuan   dari   sebuah   organisasi   atau 

perusahaan. 

b.  Kompleksitas 
 

Kompleksitas  adalah  sebuah  keadaan  yang  tidak  dapat  dipungkiri  dalam  sebuah 

organisasi atau perusahaan. Keberagaman yang ada dan percampuran berbagai latar 

belakang karyawan mempengaruhi kompleksitas ini. 

c.  Penyimpangan 
 

Penyimpangan  merupakan  bentuk  dari  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan 

oleh para karyawan. 

3. Produktifitas Kerja 
 

Produktivitas  berarti  kemampuan  menghasilkan  sesuatu.  Sedangkan  kerja  berarti  kegiatan 

melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian (Poerwadarminta, 1984 

: 70). Produktivitas kerja adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak daripada 
 

ukuran biasa yang telah umum. 
 

Pengertian  produktivitas  pada  dasarnya  mencakup  sikap  mental  yang  selalu  mempunyai 

pandangan bahwa kehidupan di hari lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari baik 

dari hari ini  (Sinungan,  1985 : 12). Secara teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara 

hasil yang dicapai (Output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (Input). Produktivitas 

mengandung   pengertian   perbandingan   antara   hasil   yang   dicapai   dengan   peran   tenaga   kerja 

persatuan waktu (Riyanto, 1986 : 22). 

Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  produktivitas  kerja  adalah  kemampuan 
 

karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan, seorang karyawan dapt 

dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam 

waktu yang singkat atau tepat 

Pengukuran produktivitas kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan mendorong efisiensi 
 

produksi. Manfaat lain adalah untuk menentukan target dan kegunaan, praktisnya sebagai standar 

dalam pembayaran upah karyawan. Untuk mengukur suatu produktivitas dapat digunakan dua jenis 

ukuran jam kerja manusia yakni jam – jam kerja yang harus dibayar dan jam – jam kerja yang harus 

dipergunakan untuk bekerja.Ada dua macam alat pengukuran produktivitas, yaitu : 
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1.   Physical  productivity,  yaitu  produktivitas  secara  kuantitatif  artinya  seberapa  banyak  atau 

besar pekerjaan yang dapat diselesaikan. 

2.   Value  productivity,  yaitu  ukuran  produktivitas  dengan  menggunakan  nilai  uang   yaitu 

seberapa banyak hasil yang diberikan kepada perusahaan. (Ravianto, 1986 : 21). 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa produktifitas kerja karyawan dapat dilihat dari 

seberapa  besar  hal  yang  dihasilkan.  Artinya  produktifitas  kerja  karyawan  dapat  dikatakan  baik 

apabila hasil yang diberikan pada perusahaan sebanding dengan apa yang dibayarkan kepadanya. 

 
 

4. Pengaruh Motivasi dan Pengawasan Terhadap Produktifitas Kerja 
 

Winardi  (2002:1)  menjelaskan  istilah  motivasi  (motivation)  berasal  dari  perkataan  bahasa 

Latin,  yakni movere yang berarti menggerakkan (to move). Diserap dalam bahasa Inggris menjadi 

motivation berarti pemberian motif, penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau 

keadaan yang menimbulkan dorongan. Sedangkan, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin 

bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. 

Dari  pengertian  diatas  dapat  dipahami  bahwa Motivasi  dan  Pengawasan  mempunyai  tujuan 

yang  sama.  Tujuan  keduanya  sebagai  upaya  mencapai  sesuatu  yang  diinginkan  oleh  perusahaan 

atau  lembaga.  Dalam  hal  ini  tujuan  yang  ingin  dicapai  perusahaan  adalah  produktifitas  kerja 

karyawan. 

Produktivitas   adalah   suatu   perbandingan   antara   hasil   yang   dicapai   (Output)   dengan 

keseluruhan   sumber   daya yang   diperlukan   (Input).   Produktivitas   mengandung   pengertian 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu (Riyanto, 1986 : 

22).  Secara  sederhana  produktifitas  adalah  perbandingan  hasil  yang  diterima  perusahaan  dan 
 

pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan. 
 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa Motivasi kerja serta pengawasan kerja 

merupakan  komponen  yang  dapat  menimbulkan  produktifitas  kerja.  Artinya,  produktifitas  kerja 

akan  tercapai  secara  maksimal  apabila  karyawan  termotivasi  dalam  bekerja  serta  diawasi  dengan 

baik oleh perusahaan. 



Perubahan  

 
Kompleksitas 

 

 
Penyimpangan 
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5.  Kerangka Fikir 

 

Produktifitas kerja karyawan merupakan sebuah keharusan dalam sebuah perusahaan. Hal 
 

ini  bertujuan  agar  tidak  terjadi  besar  pasak  dari  pada  tiang  dalam  perusahaan.  Motivasi  dan 

pengawasan  pada  karyawan  menjadi  penting  sebgai  upaya  meningkatkan  produktifitas  kerja 

karyawan. 

Gambar 2. 

Kerangka Pikir 
 

 
 

Material Incentive  
X1 

Motivasi 

 

 
Physical productivity 

 

 
Nonmaterial Incentive 

 

 
 
 
 
 

Y 
Produktifitas 

Kerja 
 

 
 
 

Value productivity 
 

 
 
 

X2 

PengawasanKerj 
a 

 
 
 
 
 
 

Keterangan : 
 

 

: Variabel 

 
: Indikator 

 
: Garis Indikator 

 
: Garis Pengaruh 
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6.   Hipotesis 

 

Adapun hipotesis yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah “Ada Pengaruh Motivasi 

dan  Pengawasan  Terhadap  Produktifitas  Kerja  Karyawan  Pada  KSP  Mandiri  Artha  Prima  di 

Desa Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur”. 

 

 
 

C. Metode Penelitian 
 

1.  Tipe Penelitian 
 

Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  kuantitatif,  yaitu  melakukan  penelitian  di 

lapangan yang didasarkan pada analisis statistik untuk mengetahui pengaruh Motivasi (X1) 

dan Pengawasan (X2) terhadap Produktifitas Kerja Karyawan (Y). 

 
 

2.  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

a. Populasi 

Populasi  adalah  keseluruhan  individu  yang  berada  didaerah  penelitian  yang  menjadi 
 

sasaran penelitian. Adapun populasi penelitian ini adalah 20 Karyawan  yang bekerja 

KSP  Mandiri  Artha  Prima  Karya  Makmur  Kec.  Lanuhan  Maringgai  Kab.  Lampung 

Timur. 

b. Sampel 
 

Sesuai  yang  dikemukakan  oleh  Arikunto  (1998  :  120)  yang  mengatakan  “Apabila 

subyeknya  kurang  dari  100,  maka  harus  diambil  semuanya,  sedangkan  jika  jumlah 

subyeknya besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% 

atau  lebih.  Dari  referensi  tesrsebut,  maka  penulis  mengambil  seluruh  populasi  yang 

ada, artinya sampelnya 20 orang karyawan atau sampel total. 

c. Teknik Sampling 
 

Teknik  sampling  merupakan  tehnik  pengambilan  sampel  untuk  menentukan  sampel 

yang  akan  digunakan  dalam  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  populasi  terdiri  dari 

seluruh  karyawan  KSP  Mandiri  Artha  Prima,  maka  pengambilan  sampel  dalam 

penelitian  ini  menggunakan  sampel  jenuh.  Menurut  pendapat  Sugiyono  (2003:93) 
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mengatakan  bahwa  “Sampling  jenuh  adalah  teknik  penentuan  sampel  bila  semua 

 

anggota populasi digunakan sebagai sampel”. 
 
 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket / Kuisoner 

Teknik  ini  menggunakan  daftar  pertanyaan   (kuesioner)  tentang  suatu  hal  untuk 
 

memperoleh  jawaban  dari  jumlah  keseluruhan  sampel.  Kuisoner  bersifat  tertutup, 

maksudnya  adalah  kuisioner  tersebut  telah  disediakan  alternative  jawabannya  jadi 

responden  tinggal  memilih  salah  satu  jawaban  yang  sesuai  dengan  keadaan  yang 

dialami. 

b. Dokumentasi 
 

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang konkrit maka penulis mengambil 

bahan  bersumber  dari  tulisan,  tempat,  dan  kertas  atau  orang.Dalam  mengadakan 

penelitian   yang   bersumber   pada   tulisan   inilah   kita   telah   menggunakan   metode 

dokumentasi. 

c. Wawancara 
 

Teknik  wawancara  merupakan  teknik  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  tanya 

jawab secara langsung kepada responden yang menjadi objek dalam penelitian. 

 
4.  Teknik Analisis Data 

 

a. Analisis Kualitatif 
 

Analisa  kualitatif  yaitu  menganalisa  permasalahan  dengan  menggunakan  pendekatan 

teoritis, manajemen sumber daya manusia dari data penelitian yang telah dilakukan. 

b. Analisis Kuantitatif 
 

Data  yang  di  peroleh  melalui  penelitian  lapangan  dianalisis  menggunakan  analisa 

kuantitatif  yang  didasarkan  kepada  analisis  statistik  untuk  mengetahui  pengaruh 

Motivasi  (X1)  dan  Pengawasan  (X2)  terhadap  Produktifitas  Kerja Karyawan  (Y). 

Untuk mengetahui ketiga gejala tersebut penulis menggunakan rumus regresi berganda 

(Sugiono, 2010: 275) sebagai berikut : 
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Y =  a + b1x1  +b2x2 

 

Keterangan : 
 

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi 
 

a  = Konstan 
 

b = Angka Arah atau koofisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun 

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independent. 

x = Subjek dalam nilai independen yang mempunyai nilai tertentu. 
 

 
 

c. Pengujian hipotesis 
 

Pengujian  kebenaran  koefesien  korelasi  tersebut  dilakukan  dengan  uji  F  dengan 

menggunakan  derajat  kebebasan  (df)  =  n-k  pada  tingkat  kepercayaan  95%  dengan 

rumus : 

F = 
R (n-m-1) 

m (1- Y
2
) 

 

 

Kriteria pengujiannya adalah : 
 

Ho ditolak dan Ha diterima jika F hitung >F tabel 
 

Ho diterima dan Ha ditolak jika F hitung < Ftabel 
 

d. Uji Asumsi Klasik 
 

 Uji Autokorelasi 
 

Autokorelasi  adalah  suatu  korelasi  antara  nilai  variable  dengan  variable  yang 

sama  pada  lag  satu  atau  lebih  sebelumnya.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan 

menggunakan uji Durbin Watson, dengan hipotesis adalah : 

Ho : ρ1  = 0 
 

H1  : ρ1  0 
 

 Uji Multikolinearitas 
 

Multikolenieritas  adalah  terjadinya  korelasi  antar  variable  bebas  artinya  adanya 

korelasi antara X1, X2, ……. Xn. Pemeriksaan Multikolenieritas dilakukan dengan 

menggunakan VIF (Variance Inflation Factor) yang terkait dengan Xh yaitu : 

VIF (Xh) = 
1 

1-R h 
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 Uji Kenormalan 
 

Sampel ini akan diuji kenormalannya dengan langkah sebagai berikut : 

Ho : X berdistribusi normal 

H1  : X tidak berdistribusi normal 
 
 

 
D.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

a.  Hasil Penelitian 
 

Untuk  mengetahui  Pengaruh  Motivasi  dan  Pengawasan  Terhadap  Produktifitas  Kerja 
 

Karyawan KSP Mandiri Artha Prima 2014 digunakan rumus regresi linier berganda. 

Tabel 5. 

Hasil Penghitungan Variabel X1, X2 dan Y 
 

 

No. 

Responden 

 

Motivasi 

X1 

 

Pengawasan 

X2 

Produktifitas 

Kerja 

(Y) 

1. 21 20 25 

2. 25 25 25 

3. 25 25 26 

4. 25 25 26 

5. 25 25 27 

6. 26 25 27 

7. 26 25 28 

8. 26 26 28 

9. 25 26 28 

10. 26 26 28 

11. 26 27 28 

12. 26 27 29 

13. 27 27 29 

14. 27 27 29 

15. 28 27 30 

16. 28 28 30 

17. 29 28 30 

18. 29 28 30 

19. 29 29 30 

20. 29 29 30 

Sumber : data primer diolah 
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b.  Uji Asumsi Klasik 

 

a.  Uji Autokorelasi 
 

Variables Entered/Removed (b) 
 

 
Model 

 
Variables Entered 

 

Variables 

Removed 

 
Method 

 

1 
Motivasi, 

Pengawasan (a) 

 

. 
 

Enter 

a  All requested variables entered 
b  Dependent Variable : Produktifitas_Kerja 

 

 
 

Model Summary (b) 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

 

Adjusted R 

Square 

 

Std. Error of 

Teh Estimate 

1 .618(a) .382 .341 1.81431 

a  Predictors : (Constant), Motivasi, Pengawasan 

b  Dependent Variable : Produktifitas_Kerja 
 

 
 

Anova (b) 

 
Model 

 

Sum of 

Squares 

 
Df 

 

Mean 

Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression 61.127 2 30.564 9.285 .001(a) 

 Residual 98.751 30 3.292   

 Total 159.879 32    

a  Predictors : (Constant), Motivasi, Pengawasan 

b  Dependent Variable : Produktifitas_Kerja 

 
Besaran D-W < -2, berarti ada autokorelasi positif 

Besaran D-W  -2 - + 2, berarti tidak ada autokorelasi 

Besaran D-W > 2, berarti ada autokorelasi negatif 

Dari kolom D –W diatas, didapat nilai D – W = 1,691 berarti model regresi tersebut 

tidak ada problem autokorelasi. 



 
 

17 
 

 
 
 
 
 
 

1.  Uji Multikolinieritas 
 

Variables Entered/Removed (b) 
 

 
Model 

 

Variables Entered 
Variables 

Removed 

 

Method 

 

1 
Motivasi, 

Pengawasan (a) 

 

. 
 

Enter 

a  All requested variables entered 
b  Dependent Variable : Produktifitas_Kerja 

 
Coefficients(a) 

 
Model 

 
R 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Motivasi .256 3.912 

 Pengawasan .256 3.912 

a  Dependent Variable : Produktifitas_Kerja 

 
Coefficient Correlations(a) 

 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.576 4.984  8.141 .000 

 Motivasi .314 .169 .301 1.856 .023 

 Pengawasan -.780 .181 -.698 -4.306 .000 

a  Dependent Variable : Produktifitas_Kerja 
 

 
 

2.  Uji Kenormalan 
 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
 

 
 

1.0 - 

 
0.8 - 

 
0.6 - 

 
0.4 - 

 
0.2 - 

 

 
0.0 -I I I I I I 
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Analisis : 

 

 Deteksi normalitas 
 

Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. 
 

 Dasar pengambilan keputusan : 
 

Analisis  dari  grafik  diatas,  terlihat  titik  menyebar  disekitar  garis  diagonal,  serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai 

untuk prediksi Produktifitas Karyawan berdasarkan masukan variable 

independennya. 

 
Tabel 6. Tabel Hasil perhitungan 

 

 

Model Summary 
 
 

Model 

 
 

R 

 
 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .889
a
 .790 .765 .82171 

 

a. Predictors: (Constant), Motivasi,  Pengawasan 
 

 
 
 

ANOVA
b

 

 
 

Model 

Sum of 

Squares 

 
 

Df 

 
 

Mean Square 

 
 

F 

 
 

Sig. 

1 Regression 
 

Residual 
 

Total 

43.072 
 

11.478 
 

54.550 

2 
 

17 
 

19 

21.536 
 

.675 

31.895 .008
a
 

 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Pengawasan. 
 

b. Dependent Variable: Produktifitas Kerja 
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Coefficients
a

 

 
 
 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
 
 
 

T 

 
 
 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
 

Motivasi 
 

Pengawasa 

n 

7.751 
 

.585 
 

 

.189 

2.561 
 

.288 
 

 

.283 

 

 
 

.675 
 

 

.223 

3.027 
 

2.027 
 

 

.669 

.008 
 

.059 
 

 

.513 

 

a. Dependent Variable: Produktifitas Kerja 
 

 

Analisis : 
 

 Model Summary 
 

Angka R sebesar 0,889 menunjukkan bahwa pengaruh antara Motivasi dan pengawasan 

dengan  variabel  independennya  adalah  kuat.  Pada  bagian  ini  terlihat  dimana  R  square 

adalah  sebesar  0,790  (adalah  pengkuadratan  0,889  x  0,889  =  0,790).  R  Square  bisa 

disebut  koefisien  determinasi,  yang  dalam  hal  ini  79  %  variasi  Produktifitas  Kerja 

karyawan KSP Mandiri Artha Prima 2014 dipengaruhi oleh Motivasi dan Pengawasan. 

 Anova 
 

Pada hasil Anova di atas ditunjukkan hasil F test Pada model 1, dimana semua variabel 

dimasukkan,  didapat  harga  F  sebesar   31,895  dengan  tingkat  signifikansi  0,08.  Karena 

probabilitas  0,08  jauh  lebih  kecil  dari  0,5  maka  model  regresi  bisa  dipakai  untuk 

memprediksi Produktifitas kerja pada karyawan. 

 Koefisien Regresi 
 

Persamaan Regresi : y =  a + b1x1  +b2x2, nilai a = 0,889 sedangkan nilai b1x1  adalah 0,585 

dan  b2x2  adalah  0,189, jadi  y  =  0,889  +  0,585x1+  0,189x2 Konstanta  sebesar  0.889 

menyatakan  bahwa  jika  Motivasi  dan  Pengawasan  tetap,  maka  Produktifitas  karyawan 

adalah 0.889. 

c.  Pembahasan 
 

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa Ha diterima yang mengandung arti 
 

Ada Pengaruh  Motivasi  dan  Pengawasan  Terhadap  Produktifitas  Kerja  Karyawan  Pada 
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KSP  Mandiri  Artha  Prima  Di  Desa  Karya  Makmur  Kec.  Labuhan  Maringgai  Kab. 

Lampung Timur Tahun 2014. 

Setelah hasil perhitungan ketiga variabel diketahui dan untuk menentukan pengaruh 

dua  gejala  tersebut  penulis  menggunakan  rumus  regresi  linier  berganda,  maka  didapat 

hasil  Angka  R  sebesar  0,889  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  antara  motivasi  dan 

pengawasan  dengan  variabel  independennya.  Pada  bagian  ini  terlihat  dimana  R  square 

adalah  sebesar  0,790  (adalah  pengkuadratan  0,889  x  0,889  =  0,790)  atau  0,790>0,687 

dengan dk = 20. R Square bisa disebut koefisien determinasi, yang dalam hal ini  79 % 

variasi  Produktifitas  Kerja  karyawan  KSP  Mandiri  Artha  Prima  2014  dipengaruhi  oleh 

Motivasi  dan  Pengawasan.  Dengan  demikian  hipotesis  alternatif  (Ha)  diterima  dan 

Hipotesis   Nol   (Ho)   ditolak   yang   berarti   ada   Pengaruh   Motivasi   dan   Pengawasan 

Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Pada KSP Mandiri Artha Prima Di Desa Karya 

Makmur Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur Tahun 2014. 

 

 
 

E. Kesimpulan dan Saran 

a.  Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  rumus  regresi  linier  berganda  ketiga 
 

variabel  didapat  hasil  Angka  R  sebesar  0,889  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  antara 

motivasi dan pengawasan dengan variabel independennya. Pada bagian ini terlihat dimana R 

square adalah sebesar 0,790 (adalah pengkuadratan 0,889 x 0,889 = 0,790) atau 0,790>0,687 

dengan  dk  =  20.  R  Square  bisa  disebut  koefisien  determinasi,  yang  dalam  hal  ini  79  % 

variasi  Produktifitas  Kerja  karyawan  KSP  Mandiri  Artha  Prima  2014  dipengaruhi  oleh 

Motivasi  dan  Pengawasan.  Dengan  demikian  hipotesis  yang  menyatakan  ada  Pengaruh 

Motivasi dan Pengawasan Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Pada KSP Mandiri Artha 

Prima Di Desa Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur Tahun 2014 

dapat diterima. 
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b. Saran 

 

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan antara 

lain : 

1.  Perusahaan diharapkan mampu memicu produktifitas kerja karyawan dengan 
 

memperhatikan kesehjateraan mereka sebagai bahan motivasi. 
 

2.  Perusahaan harus selalu melakukan pengawasan terhadap karyawannya agar produktifitas 

kerja karyawan terus meningkat. 

3.  Perusahaan   harus   lebih   bisa   memaksimalkan   produktifitas   kerja   karyawan   untuk 
 

menghasilkan produksi yang lebih banyak 
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Abstrak 
 

This study examined the effects of religiosity and Islamic work ethics on productivity that 

mediating one type of organizational commitment is affective commitment. The subjects in this study 

were employees’ in district Pringsewu   totaling 200 people. Data analysis techniques in this study 

using analysis of SEM (Structural Equation Modelling) program operated through AMOS 21. 
 

The  results  showed  that  religiosity  and  Islamic  work  ethics  significant  positive  effect  on 

affective commitment, religiosity and Islamic work ethics is not significant to productivity, affective 

commitment significantly influence the productivity, affective commitment as a mediating influence 

of religiosity and Islamic work ethics to productivity. 
 
Kata Kunci:  Keywords:  Religiosity, Islamic Work Ethics, Affective Commitment, Productivity. 

 
 
 
 
 

 
A. PENDAHULUAN 

 

Peningkatan produktivitas  kerja  merupakan  tema  yang  tak  pernah  habis  dibahas,  ini 

dikarenakan  hal  tersebut  memberikan  pengetahuan  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber  daya 

manusia. Maka sumber daya manusia adalah tenaga kerja atau karyawan di dalam suatu organisasi, 

yang  mempunyai  peran  penting  dalam  mencapai  keberhasilan  organisasi  (Sedarmayanti,  2009). 

Untuk  itu  banyak  organisasi  yang  mengadakan  pelatihan  bagi  pencapaian  produktivitas  kerja, 

dengan  fokus  pada  peningkatan  sumber  daya  manusia.  Seperti  mengadakan  pelatihan-pelatihan 

manajemen  kinerja  sampai  pada  penggalian  potensi  diri  individu  lewat  pelatihan  yang  berbau 

agama. 
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Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama seharusnya memiliki produktivitas kerja 

yang  tinggi.  Tesis  ini  didukung  oleh  pernyataan  Weber  (dalam  Parson,  1959)  yang  mengatakan 

bahwa   ada   hubungan   antara   ajaran   agama   dengan   perilaku   ekonomi.   Hasil   penelitiannya 

mengatakan bahwa orang-orang beragama simetris dengan kedudukannya   dalam bidang ekonomi. 

Waber  mengatakan  “cavinisme”,  terutama  sekte  puritanisme,  melihat  kerja  sebagai  beruf  atau 

panggilan.  Kerja tidak hanya sekedar pemenuhan keperluan, tetapi suatu  tugas  yang suci. Sukses 

hidup  yang  dihasilkan  oleh  kerja  keras  bisa  pula  dianggap  sebagai  pembenaran  bahwa  ia,  si 

pemeluk  agama  adalah  orang  yang  terpilih  (Weber,1905  dalam  Parson,  1959).  Menurut  King  & 

Schafer  (dalam  Sulistyo,  2011)  menemukan  bahwa tingkat  religiusitas  (keberagamaan)  seseorang 

berhubungan  dengan  tingkat  kesusahan  seseorang.  Orang  yang memiliki  tingkat  religiusitas  yang 

tinggi  akan  dapat  menyelesaikan  tingkat  kesulitan  dalam  hidupnya  dan  semakin  produktif  dalam 

bekerja. 

Dalam etika kerja Islam, produktivitas dalam bekerja menjadi suatu kewajiban bagi setiap 

individu  yang mampu. Seperti  yang dijelaskan oleh Ali (1988). Etika kerja  Islam bersumber dari 

Al-Qur’an  dan  Sunah  Nabi  Muhammad.  Etika  kerja  Islam  memandang  dedikasi  dalam  bekerja 

adalah virtue (kebajikan). Usaha  yang maksimal harus dilakukan seseorang dalam bekerja karena 

hal ini merupakan kewajiban seseorang individu yang mampu. Etika kerja Islam menekankan kerja 

kreatif  sebagai  sumber  kebahagiaan  dan  pencapaian  (accomplishement).  Kerja  keras  dipandang 

sebagai virtue (kebajikan), dan barang siapa bekerja keras maka akan berhasil dalam hidupnya dan 

sebaliknya tidak bekerja keras sebagai penyebab kegagalan dalam hidup 

Permasalahan  lain  dalam  peningkatan  produktivitas  kerja  dalam  penelitian  ini  adalah 

komitmen  afektif.  Komitmen  afektif  merupakan  salah  satu  kategori  komitmen  organisasional 

menurut Allen dan Meyer (1990). Dengan menggunakan pendekatan dari salah satu dari kategori 

komitmen  organisasional  yaitu  Komitmen  afektif  dirasa  paling  tepat  dibandingkan  dengan  kedua 

komponen  komitmen  organisasi  yang  lainnya.  Karena  komitmen  afektif  mengarah  pada   the 

employee's  emotional  attachment  to,  identification  with,  and  involvement  in  the  organization.  Ini 

berarti, komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan, 

dan keterlibatan karyawan pada organisasi. 
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B. LANDASAN TEORI 

 

1. Religiusitas 
 

Menurut  Mansen  (dalam  Kaye  &  Raghavan,  2000)  religiusitas  adalah  sebuah  ekspresi  Spiritual 

seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku (Kaye & Raghavan, 

2000).  Sedangkan  religiusitas   menurut  Chatters  (2000)  merupakan  sebuah  proses  untuk  mencari 

sebuah  jalan  kebenaran  yang  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  sakral.  Menurut  Madjid  (1997) 

religiusitas  adalah  tingkah  laku  manusia  yang  sepenuhnya  dibentuk  oleh  kepercayaan,  yaitu 

kenyataan-kenyataan  supra  empiris.  Manusia  melakukan  tindakan  empiris  sebagaimana  layaknya 

tetapi manusia yang memiliki religiusitas meletakan harga dan makna tindakan empirisnya dibawah 

supra-empiris. Dister  (1988)  yang  mengartikan  religiusitas  sebagai  keberagamaan,  yang  berarti 

adanya unsur-unsur internalisasi agama itu kedalam diri individu. Orang yang religius adalah orang 

yang yakin tentang adanya Tuhan dan beribadah kepadaNya, serta telah menginternalisasi nilai-nilai 

agama dan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Etika Kerja Islam 
 

Etika Kerja Islam (Islamic Work Ethic) menurut Ali & Owaihan (2008) merupakan orientasi yang 

membentuk  dan  memengaruhi  keterlibatan  dan  partisipasi  muslim  di  tempat  kerja.  Etika  Kerja 

islami memandang pekerjaan sebagai cara untuk kepentingan lebih dari kepentingan pribadi secara 

ekonomi, sosial, dan psikologi, melanjutkan prestis sosial, meningkatkan kemakmuran sosial, dan 

menguatkan  keimanan.  Hasan  (2009)  mendefinisikan  Etika  kerja  dalam  Syari’at  Islam  adalah 

akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

3. Komitmen Afektif 
 

Komitmen organisasi adalah kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan 

keterlibatan  dirinya  ke  dalam  bagian  organisasi.  Perkara  ini  ditandai  dengan  tiga  hal,  yaitu 

penerimaan  terhadap  nilai-nilai  dan  tujuan  organisasi,  kesiapan  dan  kesediaan  untuk  berusaha 

dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan 

didalam  organisasi  atau  dengan  kata  lain  menjadi  bagian  dari  organisasi  (Mowday  et  al,  1982) 

Menurut  Greenberg  dan  Baron  (2003)  komitmen  afektif  adalah  kekuatan  dari  hasrat  seseorang 

untuk tetap bekerja pada suatu organisasi karena mereka sepaham dengan nilai dan tujuan pokok 

organisasi.   Seseorang   merasa   tingkat   komitmen   afektifnya   tinggi   untuk   tetap   berada   dalam 

organisasi karena ia menyokong atas berdirinya organisasi tersebut 
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4. Produktivitas Kerja 

 

Secara  umum  produktivitas  menurut  Hasibuan (2006)  adalah  perbandingan  antara  keluaran 
 

(output)  dengan  masukan  (input).  Sedangkan  menurut  Herjanto  (1999)  produktivitas  merupakan 

ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan.  Siagian  (1982)  produktivitas  kerja  adalah  kemampuan  memperoleh  manfaat  sebesar- 

besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal. 

 

 
 

5. Penelitian Terdahulu 
 

Nama 
 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Hasil 
 

Penelitian 

Ghozali 

(2002) 

Pengaruh Religiositas 

Terhadap  Komitmen 

Organisasi, Keterlibatan 

Kerja,  Kepuasan  Kerja  dan 

Produktivitas. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa religiusitas 

berpengaruh   positif   terhadap   komitmen   organisasi   dan 

keterlibatan  kerja.  Komitmen  organisasi  dan  keterlibatan 

kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas. 

Abbasi et 

al,(2001) 

Etika kerja Islam: 

Bagaimana  Pengaruhnya 

terhadap Pembelajaran 

Organisasional, Inovasi dan 

Kinerja. 

Hasil   penelitian   mendukung   argumen   bahwa   mengikuti 

etika   kerja   Islam   dalam   sebuah   organisasi   bisnis   akan 

meningkatkan pembelajaran organisasi, inovasi dan 

kinerja. 

Yousef 

(2000) 

Komitmen Organisasi 

sebagai  Mediasi  dari 

Hubungan  Antara  Etika 

Kerja Islam dan Sikap 

Terhadap    Perubahan 

Organisasi. 

Hasil   analisis   menunjukkan   bahwa   etika   kerja   Islam 

berpengaruh   secara   positif    terhadap   sikap   perubahan 

organisasi dan komitmen organisasi. 

Dixit & 

Bhati (2012) 

Sebuah Studi tentang 

Komitmen  Organisasional 

dan  Pengaruhnya  terhadap 

Produktivitas  Kerja 

Karyawan Autocomponent 

 

Industri   di   Greater   Noida 

(India). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa affective commitment 

berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Continuance  commitment berpengaruh  secara  signifikan 

terhadap produktivitas kerja. Normative   commitment tidak 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja. 
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C.   METODE PENELITIAN 

 

Teknik   analisis   data   yang   digunakan   adalah   Structural   Equation   Modelling   (SEM)   yang 

dioperasikan melalui program AMOS 21. 

 
 

1. Populasi dan Sampel 
 

Populasi  yang  diteliti  adalah  karyawan  beragama  Islam  yang  bekerja  di  Kabupaten  Pringsewu, 

dengan   sampel   yang   diambil   sebanyak   200   orang   responden.   Pengambilan   jumlah   sampel 

didasarkan pada pendapat Ferdinand (2006) bahwa ukuran sampel yang sesuai adalah minimal 100- 

200  responden.  Pengambilan  sampel  penelitian  dilakukan  secara  convenience  sampling  yaitu 

pengambilan  sampel  dengan  responden  yang  mudah  ditemui  karena  jumlah  populasinya  tidak 

diketahui secara pasti. 

 

 
 

2. Pengumpulan Data 
 

Kuesioner yang disebar sebanyak 200, kuesioner yang kembali sebanyak 200, kuesioner yang cacat 
 

23.  Dari  177  kuesioner  yang  tidak  memenuhi  asumsi  outliers  sebanyak  2  kuesioner,  sehingga 

kuesioner yang layak untuk dianalisis lebih lanjut sebanyak 175 kuesioner. 

 

 
 

3. Indikator Variabel Penelitian 
 

Variabel Pengertian Indikator 

Tingkat 

Religiusitas 

Religiusitas yaitu 

sikap keberagamaan 

yang berarti adanya 

unsur internalisasi 

agama ke dalam diri 

seseorang (Glock & 

Stark 1966) [11]. 

1.  Dimensi Keyakinan (Ideological Dimension Scale). 
2.  Dimensi Pengetahuan Agama (Intellectual 

Dimension Scale). 

3.  Dimensi Praktek Keagamaan (Ritualistic 

Dimension Scale). 

4.  Dimensi Penghayatan (Experiential Dimension 

Scale). 

5.  Dimensi Konsekuensi Beragama (Consequential 

Dimension Scale). 

Etika Kerja Etika kerja Islam 1.  Al-Shalah atau baik dan manfaat. 
2.  Al-Itqan atau kemantapan 
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Islam merupakan orientasi 

yang membentuk dan 

mempengaruhi 

keterlibatan dan 

partisipasi muslim di 

tempat kerja (Ali & 

Owaihan, 2008) 

3.  Al-Ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih 

baik lagi. 
4.  Al-Mujahadah atau kerja keras yang optimal. 
5.  Tanafus dan ta’awun atau  berkompetisi dan tolong 

menolong. 

6.  Mencermati nilai waktu 

Komitmen 

Afektif 

Komitmen afektif 

adalah kekuatan dari 

hasrat seseorang untuk 

tetap bekerja pada 

suatu organisasi 

karena mereka 

sepaham dengan 

tujuan pokok 

organisasi (Greenberg 

& Baron, 2003) 

1.  Loyalitas 
2.  Bangga terhadap organisasi tempat ia bekerja 

3.  Ikut andil dalam pengembangan organisasi 

4.  Menganggap organisasinya adalah yang terbaik 

5.  Terikat secara emosional pada organisasi tempat ia 

bekerja 

Produktivitas 

Kerja 

Produktivitas  adalah 

sikap yang senantiasa 

mempunyai 

pandangan hasil yang 

diraih esok harus lebih 

baik daripada hasil 

yang diraih hari ini 

(Komarudin, 1992) 

1.  Kualitas kerja 
2.  Kuantitas kerja 

3.  Pengetahuan tentang pekerjaan 

4.  Kreatifitas 

5.  Kerja sama 

6.  Ketergantungan 

7.  Inisiatif 

8.  Personal kualitas 

 
 
 
 

 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis hasil pengolahan data pada  full model SEM dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian 

dan  uji  statistik.  Uji  terhadap  kelayakan  model  dalam  penelitian  ini  adalah  seperti  terlihat  pada 

Tabel berikut ini: 
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Hasil Uji Goodness of fit Index 
 

Goodness 

of fit Index 

Cut off value Hasil Analisis Evaluasi 

Model 

X² Chi-square Diharapkan 

kecil 
X² dengan df = 

245 

adalah  282,511 

520,149 Buruk 

X²-significance probability ≥ 0,05 0,000 Buruk 

Rellative X2 
(CMIN/DF) 

≤ 2,00 2,123 Marginal 

GFI ≥ 0,90 0,797 Marginal 

AGFI ≥ 0,80 0,752 Marginal 

TLI ≥ 0,90 0,816 Marginal 

NFI ≥ 0,90 0,734 Marginal 

CFI ≥ 0,90 0,836 Marginal 

RMSEA ≤ 0,08 0,080 Baik 
 

 
 

Hasil Pengolahan Data Analisis Full model SEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASIL ANALISIS GOODNESS OF FIT 

p = .000 

CMIN = 520,149 

CFI = .836 

 
GFI = .797 
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Hasil evaluasi kesesuaian model (goodness of fit index) menunjukkan bahwa model di atas 

terdapat  keterbatasan  karena  hal-hal  berikut:  Hasil  analisis  pada  X²  Chi-square  sebesar  520,149 

menunjukkan  tingkat  penerimaan  yang  buruk  karena  tidak  memenuhi  ketentuan  minimum  yaitu 

lebih kecil dari kriteria cut off value yaitu 283,585. Hasil analisis pada X²-significance probability 

sebesar  0.000  menunjukkan  tingkat  penerimaan  yang  buruk  karena  tidak  memenuhi  ketentuan 

minimum cut off value yaitu sebesar ≥ 0,05. Hasil analisis pada CMIN/DF, GFI, AGFI, TLI, NFI, 

dan  CFI  menunjukkan  hasil  marginal  karena  berada  di  luar  kriteria  cut  off  value seperti  nilai 

CMIN/DF dengan nilai 2,123  ( ≤ 2,00), GFI dengan nilai 0,797 ( ≥ 0,90), AGFI dengan nilai 0,752 

( ≥ 0,80), TLI dengan nilai 0,816 ( ≥ 0,90), NFI dengan nilai 0,734 ( ≥ 0,90), dan CFI dengan nilai 
 

0,836 ( ≥ 0,90). Akan tetapi, RMSEA menunjukkan hasil pada tingkat baik dengan nilai 0,080 ( ≤ 
 

0,08).  Meskipun  mayoritas  evaluasi  model  pada  uji  goodness  of  fit  index  menunjukkan  hasil 

marginal,  namun  hal  tersebut  dapat  ditolerir  karena  masih  menjunjukkan  nilai  yang  mendekati 

kriteria cut of value. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

   Esti- 

mate 
S.E. C.R P Keterangan 

K 
A 

← TR  

.290 
.068 2.630 .009 Signifikan 

K 

A 
← EKI  

.267 
.086 2.435 .015 Signifikan 

P 

K 
← KA  

.584 
.172 4.810 *** Signifikan 

P 

K 
← TR  

-.093 
.089 -.913 .361 Tdk Signifikan 

P 

K 
← EKI  

.117 
.111 1.161 .246 Tdk Signifikan 

 
 
 

1. Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Komitmen Afektif 
 

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  religiusitas  berdampak  pada  komitmen  afektif, 

artinya  semakin  tinggi  tingkat  religiusitas  maka  komitmen  afektif  juga  semakin  meningkat. 

Demikian pula sebaliknya, apabila tingkat religiusitas mereka rendah maka komitmen afektif juga 

akan semakin rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa religiusitas 

di  tempat  kerja  akan  dapat  mempengaruhi  individu  dalam  bekerja,  baik  terkait  dengan  motivasi, 

sikap terhadap pekerjaan dan perilaku (Amin, 2010). Senada dengan teori tersebut Ghozali (2002) 
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menyatakan  bahwa  sikap  kerja  yang  dipengaruhi  oleh  tingkat  keimanan  (religiusitas)  seorang 

individu  tersebut  meliputi,  kepuasan  kerja,  etika  kerja  dan komitmen  terhadap  pekerjaan  dan 

organisasi. Komitmen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komitmen afektif. 

 
 

2. Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Komitmen Afektif 
 

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  etika  kerja  Islam berdampak  pada  komitmen  afektif, 

artinya  semakin  tinggi  etika  kerja  Islam   maka  komitmen  afektif  juga  akan  semakin  meningkat. 

Demikian  pula  sebaliknya,  apabila  etika  kerja  Islam  mereka  rendah  maka  komitmen  afektif  juga 

akan  semakin  rendah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  Yousef  (2001)  [30]  yang 

menyatakan  bahwa  etika  kerja  islami  bukan  penyangkalan  terhadap  hidup  namun  sebaliknya,  ia 

memuat  norma  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  dan  motivasi  kerja  sebagai 

salah  satu  prioritas  dalam  hidup  seseorang.  Sebagai  hasilnya,  jika  pekerja  beragama  Islam  dan 

menunaikan  etika  Islam  dalam  bekerja  maka  ia  lebih  puas  dengan  pekerjaannya  dan  lebih 

berkomitmen terhadap organisasi. 

 
 

3. Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Produktivitas Kerja 
 

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  religiusitas  tidak  berpengaruh  signifikan  pada 

peningkatan   produktivitas   kerja   karyawan   yang   bekerja   di   kabupaten   Pringsewu.   Hal   ini 

menunjukkan   bahwa   tingkat   religiusitas   yang   mereka   miliki   belum   mampu   meningkatkan 

produktivitas kerja mereka di dalam organisasi. Beberapa hal yang berpotensi menjadi penyebab di 

antaranya   adalah   responden   belum   sepenuhnya   menghayati,   menjalankan   dan   mengamalkan 

dimensi religiusitas. Seperti yang dijelaskan oleh (Glock, 1962; Glock & Stark, 1965; dalam Afshan 

et.  al,  2010).  Pada  lima  dimensi  religiusitas  berikut  ini:  1).  Dimensi  Keyakinan  (Ideological 

Dimension  Scale).  2).  Dimensi  Pengetahuan  Agama  (Intellectual  Dimension  Scale).  3).  Dimensi 

Praktek   Keagamaan   (Ritualistic   Dimension   Scale).   4).   Dimensi   Penghayatan   (Experiential 

Dimension Scale). 5). Dimensi Konsekuensi Beragama (Consequential Dimension Scale). 

 
 

4. Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Produktivitas Kerja 
 

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  etika  kerja  Islam  tidak  berdampak  signifikan  pada 

produktivitas  kerja  karyawan  yang  bekerja  di  kabupaten  Pringsewu.  Hal  ini  menunjukan  bahwa 
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meskipun skor etika kerja Islam yang dimiliki oleh karyawan yang bekerja di kabupaten Pringsewu 

cukup  tinggi  namun  tidak  meyebabkan  produktivitas  kerja  karyawan  menjadi  tinggi.  Hal  ini 

menunjukkan   bahwa   etika   kerja   Islam   yang   mereka   miliki   belum   mampu   meningkatkan 

produktivitas kerja mereka di dalam organisasi. Beberapa hal yang berpotensi menjadi penyebab di 

antaranya adalah responden belum sepenuhnya menjalankan etika kerja seorang muslim yang dapat 

mendorong seseorang bekerja lebih prouktif. Seperti yang dijelaskan oleh Hafinuddin dan Tanjung 

(2003)  dalam  buku  manajemen  syari’ah  dalam  praktik menyebutkan  ada  enam  ciri  etika  kerja 

seorang  muslim.  Berikut  ini  adalah  kualitas  etik  kerja  Islam  yang  terpenting  untuk  dihayati  dan 

diamalkan  oleh  responden  agar  produktivitas  kerja  mereka  meningkat:  1).  Ash-Shalah  (Baik  dan 

Bermanfaat).  2).  Al-Itqan  (Kemantapan  atau  perfectness).  3).  Al-Ihsan  (Melakukan  yang  Terbaik 

atau  Lebih  Baik  Lagi).  4).  Al-Mujahadah  (Kerja  Keras  dan  Optimal).   5).  Tanafus  dan  Ta’awun 

(Berkompetisi dan Tolong-menolong). 6). Mencermati Nilai Waktu. 
 

 
 

5. Pengaruh Komitmen Afektif terhadap Produktivitas Kerja 
 

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  komitmen  afektif  berdampak  pada  produktivitas  kerja, 

artinya  semakin  tinggi  komitmen  afektif  maka  produktivitas  kerja  juga  semakin  meningkat. 

Demikian pula sebaliknya, apabila komitmen afektif mereka rendah maka produktivitas kerja juga 

akan  semakin  rendah.  Hasil  ini  sejalan  dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa  komitmen  afektif 

dapat  dikatakan  sebagai  penentu  yang  penting  atas  dedikasi  dan  loyalitas  seorang  karyawan. 

Kecenderungan seorang karyawan yang memiliki komitmen afektif yang tinggi, dapat menunjukkan 

rasa  memiliki  atas  perusahaan,  meningkatnya  keterlibatan  dalam  aktivitas  organisasi,  keinginan 

untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  dan  keinginan  untuk  dapat  tetap  bertahan  dalam  organisasi 

(Rhoades et al, 2001) [24]. Seseorang yang merasa tingkat komitmen afektifnya tinggi akan tetap 

berada  dalam  organisasi  karena  ia  menyokong  atas  berdirinya  organisasi  tersebut  (Greenberg  & 

Baron, 2003) [13]. 

 
 

6. Komitmen Afektif sebagai Pemediasi Tingkat Religiusitas terhadap Produktivitas Kerja 

Berdasarkan   hasil   penelitian   menunjukkan   tingkat   religiusitas   berpengaruh   negatif   terhadap 

produktivitas  kerja,  tingkat  religiusitas  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  komitmen  afektif, 

dan   komitmen   afektif   berpengaruh   positif   signifikan   terhadap   produktivitas   kerja.   Hal   ini 
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menunjukkan  bahwa  komitmen  afektif  merupakan  variabel  pemediasi  karena  hubungan  tingkat 

religiusitas terhadap produktivitas tidak langsung melewati komitmen afektif. 

Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa  komitmen  afektif  dapat 

dikatakan   sebagai   penentu   yang   penting   atas   dedikasi   dan   loyalitas   seorang   karyawan. 

Kecenderungan seorang karyawan yang memiliki komitmen afektif yang tinggi, dapat menunjukkan 

rasa  memiliki  atas  perusahaan,  meningkatnya  keterlibatan  dalam  aktivitas  organisasi,  keinginan 

untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  dan  keinginan  untuk  dapat  tetap  bertahan  dalam  organisasi 

(Rhoades et al, 2001). 
 

 
 

7. Komitmen   Afektif   Berpengaruh   sebagai   Pemediasi   Etika   Kerja   Islam   terhadap 
 

Produktivitas Kerja 
 

Berdasarkan   hasil   penelitian   menunjukkan   etika   kerja   Islam   berpengaruh   negatif   terhadap 

produktivitas kerja, etika kerja Islam berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen afektif, dan 

komitmen afektif berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja. Hal ini menunjukkan 

bahwa komitmen afektif merupakan variabel pemediasi karena hubungan etika kerja Islam terhadap 

produktivitas tidak langsung melewati komitmen afektif. 

Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa  komitmen  afektif  dapat 

dikatakan   sebagai   penentu   yang   penting   atas   dedikasi   dan   loyalitas   seorang   karyawan. 

Kecenderungan seorang karyawan yang memiliki komitmen afektif yang tinggi, dapat menunjukkan 

rasa  memiliki  atas  perusahaan,  meningkatnya  keterlibatan  dalam  aktivitas  organisasi,  keinginan 

untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  dan  keinginan  untuk  dapat  tetap  bertahan  dalam  organisasi 

(Rhoades et al, 2001). Seseorang yang merasa tingkat komitmen afektifnya tinggi akan tetap berada 
 

dalam  organisasi  karena  ia  menyokong  atas  berdirinya  organisasi  tersebut  (Greenberg  &  Baron, 
 

2003). 
 

Menurut  Robbins  (1998)  komitmen  organisasional  atau  komitmen  terhadap  organisasi, 

merupakan  bagian  dari  perilaku  kerja  atau  sikap  kerja  dan  nilai  kerja.  Sikap kerja  ini  akan 

mempunyai   dampak   langsung   terhadap   produktivitas   kerja   (Robbins,   1998)   Senada   dengan 

pendapat Konovsky & Cropanzano (1991)  yang menyatakan bahwa karyawan  yang berkomitmen 

untuk organisasi masing-masing lebih cenderung tidak hanya untuk tetap berada dalam organisasi 

tetapi juga cenderung untuk mengerahkan lebih banyak upaya pada organisasi dan bekerja menuju 
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keberhasilan.   Komitmen   karyawan   terhadap   organisasi   akan   menghasilkan   keuntungan   bagi 

organisasi  dalam  beberapa  hal  seperti  meningkatkatnkan  kinerja,  mengurangi  ketidakhadiran, 

menekan  angka  turnover  dan  menghasilkan  produktivitas  kerja  yang  berkelanjutan.  Komitmen 

terhadap  organisasi  secara  positif  berhubungan  dengan  hasil  yang  diinginkan  seperti  motivasi 

(Konovsky  &  Cropanzano,  1991).  Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang 

karyawan dengan komitmen afektif yang tinggi akan terus bertahan dalam organisasi, 

memaksimalkan  kemampuanya  mendukung  keberhasilan  organisasi.  Dengan  demikian  komitmen 

afektif mampu menjadi variabel pemediasi antara etika kerja Islam dengan produktivitas kerja. 

 
 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

a.  Kesimpulan 
 

Evaluasi pada hasil uji model goodness of fit mayoritas menunjukkan pada tingkat marginal karena 

hampir  memenuhi  kriteria  dari  cut  off  value  yang  telah  ditentukan.  Komitmen  afektif  mampu 

menjadi  pemediasi  antara  tingkat  religiusitas  dan  etika  kerja  Islam  terhadap  produktivitas  kerja 

karyawan  yang  bekerja  di  kabupaten  Pringsewu.  Tingkat  religiusitas  dan  etika  kerja  Islam  tidak 

berpengaruh signifikan pada peningkatan produktivitas kerja karyawan yang bekerja di kabupaten 

Pringsewu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  religiusitas  dan  etika  kerja  Islam  yang  mereka 

miliki belum mampu meningkatkan produktivitas kerja mereka dalam bekerja. 

b. Saran 
 

Penelitian  lanjutan  dapat  dilakukan  dengan  melihat  keterbatasan-keterbatasan  pada  penelitian  ini 

yang  dapat  dijadikan  sumber  ide  bagi  pengembangan  penelitian  ini  dimasa  yang  akan  datang. 

Penelitian ke depan penting untuk memahami secara mendalam situasi-situasi tersebut. Pendekatan 

penelitian  dengan  modifikasi  melalui  variabel  lain  sebagai  pemediasi  akan  dapat  membantu 

pemahaman  pengaruh  tingkat  religiusitas  dan  etika  kerja  Islam  pada  produktivitas  kerja  dalam 

berbagai situasi. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah responden agar memenuhi 

kriteria goodness of fit yang baik. 

c.  Keterbatasan Penelitian 
 

Penelitan hanya terbatas pada karyawan yang bekerja di kabupaten Pringsewu dengan sempel yang 

terbatas, ada kemungkinan hasil penelitian ini akan lebih baik jika obyek penelitian dan responden 

penelitiannya diperbanyak atau dilakukan pada lebih dari satu kota, sehingga dapat mebandingkan 
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pengaruhnya  terhadap  produktivitas  kerja  yaitu  tingkat  religiusitas  dan  etika  kerja  Islam  melalui 

komitmen afektif. Keterbatasan variabel yang berhubungan dengan penelitian ini melalui berbagai 

penelitian terdahulu masih dapat diungkap sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. 
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ABSTRAK 

 

Team of Scientists "INFLUENCE OF MANAGEMENT OF PROFITABILITY 

USAHAPETERNAK broiler chickens dikecamatan PEKALONGAN East Lampung District 2015" 

Management of chicken farming include management of housing, maintenance, use of feed (feed), 

disease  management,  and  implementation  of  the  production  cost  with  indicators  pengukuruannya 

implementation process in accordance with norms Required theoretical and technical guidance from 

official  agencies.  Business  profitability  is  one  of  the  basic  assessment  of  the  condition  of  a 

company, for it takes an analytical tool to be able to vote. Analysis tools in question are financial 

ratios. Profitability ratios measure the effectiveness of management based on the results of return 

earned from sales and investment with a certain percentage level indicator. Based on the results of 

research conducted that the rate of return calculated by the ratio where R = indicates that the level 

of effort rentbilitas broiler breeders in the district of Pekalongan teringgi 37% and the lowest 21%, 

or an average of 27.35%. The high profitability can be influenced by the effectiveness of business 

management,  based  on  the  analysis  in  this  study  were  performed  using  SPSS  shows  that  the 

correlation  value  is  0720,  which  means  the  relationship  between  business  management  (x)  with 

Profitability (Y) is equal to 0720 or 72%, in meaning that there is a close relationship between the 

two variables tersebet. R Square or the coefficient of determination (KD), which indicates how well 

the regression model formed by the interaction of independent variables and the dependent variable. 

KD  value  obtained  is  0518,  or  51.8%,  which  can  be  interpreted  to  mean  that  the  independent 

variables  of  business  management  (X)  has  the  effect  of  a  contribution  of  51.8%  to  Profitability 

variable (Y) and 48.2% are influenced by other factors outside variables business management (X). 

While the value of the Significance of the regression is 0.003, the value is smaller than a significant 

criterion of 0.05, 0.003> 0.05, the value of R obtained also more than 0, that is equal to 0.518, R ≠ 

0, so in this study accepted hypothesis is HI hypothesis that H1 = Application of management affect 
the profitability of broiler chicken farming in the district of Pekalongan. While the hypothesis that 

Ho Ho = Application management profitablitias no effect on broiler chicken farming in the district 

of Pekalongan, rejected. 

 
Keywords: Management , Business Profitability 
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A.  PENDAHULUAN 

 

Ternak  ayam  broiler memiliki  potensi  yang  memang  baik  apabila  dikelola  dengan  baik, 

banyak   faktor   yang   perlu   dipelajari   agar   usaha   ternak   ayam   broiler   yang   jalankan   dapat 

menguntungkan. Setiap peternak ayam broiler pasti menginginkan ayam broilernya menguntungkan 

setelah panen. Keuntungan bisa diraih asal dilaksanakandan diusahakan seoptimal mungkin. Fakta 

membuktikan dari tahun ke tahun kebutuhan masyarakat terhadap daging broiler terus meningkat. 

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging broiler, terjadi juga 

peningkatan  terhadap  usaha  peternakan  ayam  broiler.  Tetapi  sangat  disayangkan  animo  peternak 

terhadap  komoditi  yang  satu  ini  tidak  disertai  kestabilan  keuntungan  yang  dapat  diraih  oleh 

peternak,  sehingga  seringkali  terdengar  banyak  peternak  yang  gulung  tikar.  Oleh  karena  itu 

manajemen  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk  kesuksesan  dalam berternak  ayam  broiler, 

namun selain manajemen tentu juga faktor-faktor lain tetap penting agar ternak ayam  broiler yang 

sedang anda jalankan sukses. Manajemen menjadi hal pokok yang harus benar-benar diperhatikan 
 

supaya  semua  berjalan  lancar.  Jika  manajemen  dalam  budidaya  ayam  broiler  baik  biasanya  hasil 

akan mengikuti, walaupun tidak mutlak. 

Tata  laksana  usaha  ternak  ayam  meliputi  pemeliharaan,  pemakaian  ransum  yang  baik, 

pengetahuan  tentang  penyakit,  dan  pelaksanaan  ongkos  produksi.  Ongkos  produksi  diusahakan 

seminimal  mungkin  karena  usaha  ternak  ini  adalah  usaha  mencari  keuntungan.  Banyak  buku 

panduan  yang  memberikan  petunjuk-petunjuk  praktis  tata  laksana  fase  broiler,  cara  menyusun 

ransum,  dan  penyakit  ayam  yang  perlu  diketahui.  Pengetahuan  tata  laksana  pemeliharaan  fase 

starter, grower, cara melakukan vaksinasi, dan tentang obat-obatan yang harus di pahami oleh para 

pengusaha   ternak   ayam.   Dengan   memahami   petunjuk   tersebut   maka   dalam   menjalankan 

manajemen akan lebih mudah baik dalam menyusun perencanaan, mengoranisir sumberdaya yang 

ada, mengkoordinasikan maupun dalam pengontrolan dan pengendaliannya. 

Kesuksesan   seorang   pengusaha   ternak   ayam   broiler   terlihat   dari   tingkat   keuntungan 
 

usahanya. Untung atau rugi usaha ini dapat diketahui dengan menghitung keuntungan dari modal 

yang   diusahakan   dengan   cara   Analisis   Rentabilitas.   Cara   untuk   menilai   rentabilitas   suatu 

perusahaan ada bermacam – macam dan tergantung pada laba aktiva atau modal mana yang akan di 

perbandingkan satu dengan yang lainnya. Apakah yang akan diperbandingkan itu laba yang berasal 

dari operasi atau usaha, atau laba neto sesudah pajak dengan operasi, atau laba neto sesudah pajak 

diperbandingkan dengan keseluruhan aktiva tangible, ataukah yang akan diperbandingkan itu laba 
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neto  sesudah  pajak  dengan  jumlah  modal  sendiri.  Dengan  adanya  macam  –  macam  cara  dalam 

penelitian rentabilitas suatu perusahaan, maka tidak mengherankan kalau ada beberapa perusahaan 

yang berbeda – beda dalam cara menghitung rentabilitasnya. Yang penting ialah rentabilitas mana 

yang  akan  digunakan  sebagai  alat  pengukur  efisiensi  penggunaan  modal  dalam  perusahaan  yang 

bersangkutan. (Bambang Riyanto ,1995). 

Ada  dua  sistem  usaha  ayam  broiler  yaitu  pola  mandiri  dan  pola  kemitraan.  Sistem  yang 

kedua banyak digunakan saat ini, mengingat bahwa risiko yang dihadapi pada pola kemitraan lebih 

kecil dibandingkan dengan pola mandiri. Walaupun demikian, tetap ada risiko produksi yang harus 

dikelola pada pola kemitraan. Studi kasus ini dilakukan pada perternak ayam broiler di kecamatan 

Pekalongan  Kabupaten  Lampung  Timur.  Kecamatan  Pekalongan  yang terdiri  dari  dua  belas  desa 

terdapat 37 pengusaha ternak ayam broiler yang terdiri dari 28 pengusaha dengan pola kemitraan 9 

diantaranya pola mandiri. 

Bagi   pengusaha   ternak   yang   berpola   kemitraan   dalam   pelaksanaanterdapat   standard 
 

operational procedure (SOP) pada perusahaan inti. Terdapat tiga sumber risiko pada peternakan ini, 

yaitu:  cuaca,  penyakit,  dan  predator.  Probabilitas  risiko  tertinggi  sampai  dengan  terendah,  secara 

berurutan ditimbulkan oleh: cuaca, penyakit, dan predator. Dampak risiko terbesar sampai dengan 

terkecil secara berurutan disebabkan oleh: penyakit, predator, cuaca. Strategi preventif untuk risiko 

cuaca  adalah  penggunaan  blower  dan  vitamin  C.  Pencegahan  risiko  untuk  penyakit  dengan 

penerapan  SOP  yang  memuat  biosekuriti  yang  ketat.  Sedangkan  strategi  mitigasi  risiko  penyakit 

adalah  penggunaan  antibiotik  yang  tepat.  Mitigasi  risiko  predator  dengan  cara  pengecekan  dan 

perbaikan lantai serta kawat kandang pada setiap periode produksi. 

Walaupun  sudah  ada  standard  operational  procedure  (SOP)  dari  perusahaan  inti  namun 

dalam   pelaksanaan   juga   tidak   semuanya   sama,   hal   ini   dikarenakan   tingkat   pengetahuan, 

ketrampilan,  pengalaman  dan  tingkat  kepekaan  yang  berbeda-beda  maka  tentu  saja  manajemen 

usahanyapun  akan  berbeda-beda  sehingga  hasil  produksi  dan  tingkat  keuntungan  yang  diperoleh 

para pengusaha juga tidak sama, padahal pada peternakan ayam yang berpola kemitraan jika hasil 

produksi dapat melebihi dari target yang ditentukan oleh perusahaan inti akan mendapat rewat atau 

bonus dari perusahaan inti, tentu hal ini adalah dimaksudkan untuk lebih memotivasi kepada para 

mitra  usaha  untuk   lebih   giat   dan   semangat   dalam   menjalankan   usahanya.   Oleh   karena   itu 

manajemen  memiliki  peranan   yang  penting  dalam  kegiatan  suatu  perusahaan,  karena  dalam 

manajemen harus mengorasisir baik sumber daya manusia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, 
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mulai  dari  prencanaan,  pengorganisasian,  pengkoordinasian  dan  sampai  pada  pengontrolan  untuk 

mencapai tunjuan yang salah satunya adalah rentabiliats usaha dan sebagai obyak penelitian adalah 

usaha peternak ayam broiler. 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  maka  peneliti  menentukan  judul  penelitiannya 

adalah   “PENGARUH   MANAJEMEN   TERHADAP   RENTABILITAS   USAHA   PETERNAK 

AYAM   BROILER   DIKECAMATAN   PEKALONGAN   KABUPATEN   LAMPUNG   TIMUR 

TAHUN 2015” 

 
 

1. Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

a)   Keberhasilan dalam menjalankan usaha ternak ayam broiler ada beberapa faktor yang sangat 

menentukan   yaitu   kandang,   pakan,   pemeliharaan,   manajemen   kesehatan   ternak   serta 

mortalitas,  bagaimanakah  penerapan  manajemen  terhadap  faktor-faktor  tersebut  pada  para 

pengusaha ternak ayam broiler. 

b)   Keberhasilan dalam menjalankan usaha ternak ayam broiler dapat dicerminkan pada tingkat 

keuntuangan atau rentabilitas usaha yang diperolehnya, berapakah tingkat rentabilitas usaha 

ternak ayam broiler 

 
 

2. Rumusan masalah 
 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas maka rumus masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

“Apakah  ada  perngaruhnya  antara  penerapan  manajemen  terhadap  tingakat  rentabilitas  usaha 
 

terndak ayam broiler di Kecamatan pekalongan tahun 2014” 
 

 
 

B. LANDASAN TEORI 
 

1.  Pengertian Manajemen 
 

James  A.F.  Stoner  bahwa  manajemen  adalah  proses  perencanaan,  pengorganisasian  dan 

penggunakan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, 

dan pengertian lebih luas lagi yang dinyatakan oleh R. Terry bahwa manajemen merupakan suatu 

proses  khas  yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan 
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pengendalian  yang  dilakukan  untuk  menentukan  serta  mencapai  sasaran  yang  telah  ditentukan 

melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. (George R. Terry, 1994). 

2.  Manajemen Usaha Kecil Menengah 
 

Usaha kecil menengah (UKM) merupakan jenis usaha yang terus tumbuh tetapi juga terus 

mengalami  penurunan  dalam  berbagai  aspek.  Penurunan  terjadi  karena  beberapa  masalah  yang 

sering  dihadapi  salah  satunya  adalah  manajemen.  Manajemen  UKM  perlu  mendapat  perhatian 

sebab  berpengaruh  terhadap  perkembangan  usaha.  Pola  manajemen  yang  baik  akan  memberikan 

dukungan   pada   keberlangsungan   sebuah   usaha.   Dalam   skala   UKM   memang   dimungkinkan 

beberapa pengusahanya tidak fokus pada satu bidang sebab terdapat beberapa keterbatasan. Apalagi 

pada  sektor  usaha  mikro,  dimungkinkan  usaha  yang  dijalankan  tidak  menetap.  Tapi  walaupun 

begitu  tujuan  utama  dari  wirausaha  adalah  menjadi  mandiri  dan  menambah  penghasilan  serta 

berdampak dalam membuka lowongan kerja dilingkungannya. 

 
 

3.  Konsep Manajemen Usaha Ternak Ayam Broiler 
 

Manajemen  usaha  ternak  ayam  meliputi  perkandangan,  pemeliharaan,  pemakaian  pakan 
 

(ransum)  yang  baik,  pengetahuan  tentang  penyakit,  dan  pelaksanaan  ongkos  produksi.  Ongkos 

produksi diusahakan seminimal mungkin karena usaha ternak ini adalah usaha mencari keuntungan. 

Menurut Sudradjat mengatakan bahwa usaha ternak ayam tak ubahnya seperti mendirikan bangunan 

bertingkat,  selain  pondasi  (anak  ayam)  harus  baik,  bangunan  diatasnya  (tata  laksana)  juga  harus 

baik. Anak ayam yang baik bisa dipilih dari bibit unggul yang dijual tetapi tata laksana yang baik 

harus  dipelajari,  baik  dari  pengalaman  maupun  dari  bacaan  (Sudradjat  1994:9).  Pada  manajemen 

usaha ternak ayam broiler ada bebepara hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

a.   Manajemen Perkandangan 
 

Kandang adalah tempat tinggal ayam dalam melakukan semua aktivitasnya. Mulai dengan 

makan,  minum  dan  tentu  saja  tumbuh  maupun  menghasilkan  telur.  Perlu  sekiranya  diperhatikan 

kenyamanan  kandang  sehingga  mampu  mendukung  tercapainya  performan  ayam  yang  optimal. 

Banyak  faktor  yang  harus  dipertimbangkan  saat  akan  membangun  kandang  broiler  termasuk 

perlengkapannya.  Perhitungan  ekonomi  selalu  lebih  dulu  menjadi  bahan  pertimbangan,  misalnya 

bahan-bahan  yang  tersedia,  biaya  perawatan  setelah  dibangun,  dan  umur  bangunan  juga  menjadi 

pertimbangan yang penting. 
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b.  Manajemen Pemeliharaan 

 

Management  pemeliharaan  ayam  pedaging  terbagi  menjadi  2,  yaitu  :  periode  stater  dan 

periode  finisher.  Periode  stater  yaitu  periode  anak  ayam  dari  (umur  0-21  hari),  sedangkan  untuk 

periode finisher yaitu periode anak ayam dari umur 22 sampai panen, sudah sessuai dengan bobot 

badan yang diinginkan. 

Periode starter. 
 

Periode starter ayam pedaging (umur 0-21 hari) merupakan masa pertumbuhan awal bagi 

ayam pedaging, untuk beradaptasi dengan lingkungan kandang yang baru. Anak ayam disebut juga 

DOC (Day old Chicken), DOC adalah anak ayam umur satu hari. Menurut Rasyaf pemilihan DOC 

dilihat dari : 1) induk yang sehat, agar tidak membawa penyakit bawaan, 2) anak ayam berdasarkan 

ukuran atau bobot yang sama, 3) matanya cerah atau bercahaya aktif, 4) tidak cacat secara fisik, 5) 

tidak ada lekatan tinja di duburnya (Rasyaf 2008). 

Periode Finisher. 
 

Periode Finisher adalah periode akhir dimana ayam siap di panen berkisar 5 – 7 minggu, 

diharapkan berat badan ayam tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan (Rasyaf, 2008). Ayam umur 

22 hari sudah tidak menggunakan pemanas, hanya untuk menyiasati suhu kandang yang dingin pada 

waktu malam hari atau waktu cuaca dingin maka tirai samping harus ditutup rapat. Umur 25 hari 

bobot  badan  diperkirakan  sudah  mencapai  1  kg/ekor,  kemudian  sekam  diturunkan  total  sampai 

panen, hal ini sesuai dengan pendapat Pemanas sudah tidak diperlukan lagi pada siang hari karena 

bulu ayam sudah lebat(Anonymous 2007). 

Kepadatan ayam pada periode finisher adalah 10 ekor/m
2
, sesuai dengan  pendapat Added 

 

Wednesday  yang menyatakan bahwa pengaturan tingkat kepadatan pada fase finisher ini juga harus 

diperhatikan, yakni 10 ekor/m. 

c. Manajemen Pakan 
 

Dalam  suatu  peternakan,  selain  manajemen  pemeliharaan  dan  manajemen  brooding,  hal 

yang  tak  kalah  penting  adalah  manajemen  pakan.  Dalam  hal  ini,  pakan  merupakan  persentase 

terbesar  dalam  variabel  produksi  yaitu  berkisar  70%.  Maka  untuk  menekan  biaya  produksi  perlu 

dilakukan  efisiensi  agar  keuntungan  yang  dihasilkan  maksimal.  Pakan  (dalam  hal  ini  adalah 

ransum)  merupakan  formulasi  dari  berbagai  macam  bahan  pakan  ternak  yang  diformulasikan 

dengan  batasan  tertentu  untuk  menghasilkan  formula  yang  mengandung  gizi  sesuai  kebutuhan, 

dengan  harga  yang  seefisien  mungkin.  Penggunaan  ransum  yang  baik  akan  sangat  berpengaruh 
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pada performans ayam broiler. Dalam industri pakan dikenal beberapa bentuk pakan diantaranya : 

masih  (butiran),  pellet,  crumble.  Penentuan  bentuk  pakan  akan  sangat  berpengaruh  pada  tingkat 

konsumsi ayam, oleh karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

1.  Pemberian Pakan 
 

Untuk  pemberian  pakan  ayam  ada  2  (dua)  fase  yaitu  fase  starter  (umur  0-4  minggu)  dan  fase 

finisher (umur 4-6 minggu) dalam hal ini yang pelru diperhatikan adalah: 

a.   Kualitas dan kuantitas pakan fase starter adalah sebagai berikut: 
 

- kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 22-24%, lemak 2,5%, serat kasar 
 

4%, Kalsium (Ca) 1%, Phospor (P) 0,7-0,9%, ME 2800-3500 Kcal. 
 

-  kuantitas  pakan  terbagi/digolongkan  menjadi  4  (empat)  golongan  yaitu  minggu  pertama 
 

(umur  1-7  hari)  17  gram/hari/ekor,  minggu  kedua  (umur  8-14  hari)  43  gram/hari/ekor, 

minggu ke-3  (umur 15-21 hari) 66  gram/hari/ekor dan minggu ke-4  (umur 22-29 hari) 91 

gram/hari/ekor.Jadi  jumlah  pakan  yang dibutuhkan  tiap  ekor  sampai  pada  umur  4  minggu 

sebesar 1.520 gram. 

b.   Kualitas dan kuantitas pakan fase finisher adalah sebagai berikut: 
 

- kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 18,1-21,2%; lemak 2,5%, serat 

kasar 4,5%, kalsium (Ca) 1%, Phospor (P) 0,7-0,9% dan energi (ME) 2900-3400 Kcal. 

-  kuantitas  pakan  terbagi/digolongkan  dalam  empat  golongan  umur  yaitu:  minggu  ke-5 
 

(umur 30-36 hari) 111 gram/hari/ekor, minggu ke-6 (umut 37-43 hari) 129 gram/hari/ekor, 

minggu ke-7 (umur 44-50 hari) 146 gram/hari/ekor dan minggu ke-8 (umur 51-57 hari) 161 

gram/hari/ekor. Jadi total jumlah pakan per ekor pada umur 30-57 hari adalah 3.829 gram. 

2.  Pemberian minum 
 

Pemberian  minum  disesuaikan  dangan  umur  ayam  yang  dikelompokkan  dalam  2  (dua)  fase 

yaitu: 

a.  Fase starter (umur 1-29 hari), kebutuhan air minum terbagi lagi pada masing-masing minggu, 
 

yaitu   minggu   ke-1   (1-7   hari)   1,8   lliter/hari/100   ekor;   minggu   ke-2   (8-14   hari)   3,1 

liter/hari/100 ekor, minggu ke-3 (15-21 hari) 4,5 liter/hari/100 ekor dan minggu ke-4 (22-29 

hari)  7,7  liter/hari/ekor.  Jadi  jumlah  air  minum  yang  dibutuhkan  sampai  umur  4  minggu 

adalah sebanyak   122,6 liter/100 ekor. Pemberian air minum pada hari pertama hendaknya 

diberi  tambahan  gula  dan  obat  anti  stress  kedalam  air  minumnya.  Banyaknya  gula  yang 

diberikan adalah 50 gram/liter air. 
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b.  Fase finisher (umur 30-57 hari), terkelompok dalam masing-masing minggu yaitu minggu ke- 
 

5  (30-36  hari)  9,5  liter/hari/100  ekor,  minggu  ke-6  (37-43  hari)  10,9  liter/hari/100  ekor, 

minggu  ke-7  (44-50  hari)  12,7  liter/hari/100  ekor  dan  minggu  ke-8  (51-57  hari)  14,1 

liter/hari/ekor. Jadi total air minum 30-57 hari sebanyak 333,4 liter/hari/ekor. 

_. http://tyo-web.faa.im/manajemen-brooding-dan-manajemen-pakan-p.xhtml 
 

d.  Manajemen Kesehatan Ternak 
 

Program  pencegahan  penyakit  merupakan  salah  satu  kunci  sukses  usaha  beternak  ayam 

broiler secara komersil. Program ini mutlak dijalankan, apalagi iklim di Indonesia termasuk iklim 

tropis hingga faktor stress sebagai pemicu terjadinya penyakit cukup tinggi, waktu setiap satu siklus 

pemeliharaan ayam broiler komersil sangat pendek, biasanya jika ayam terinfeksi penyakit, sampai 

proses   pemanenan,   performa   ayam   menjadi   jelek   dan   harga   jual   menjadi   murah.   Program 

pencegahan   penyakit   erat   hubungannya   dengan   program   sanitasi,   vaksinasi   dan   program 

pengobatan dini pada umur tertentu ketika gejala ayam sakit mulai tampak, program ini dikatakan 

berhasil, jika dalam satu siklus pemeliharaan ayam broiler yang dipelihara terbebas dari gangguan 

penyakit yang merugikan. 

Teknis Pelaksanaan 
 

Pada dasarnya, hanya ada 3 langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah wabah penyakit 

yang menyerang ayam ras pedaging di suatu peternakan. Ketiga langkah tersebut harus dilakukan 

secara  bersama-sama,  karena  setiap  langkah  hanya  mampu  berfungsi  optimal  jika  ditunjang  oleh 

langkah lainnya. Ketiga langkah tersebut sebagai berikut: 

1.  Menjaga Sanitasi Kandang 
 

2.  Mengadakan isolasi 
 

Maksudnya adalah memutuskan kontak antara pembawa penyakit dan ayam-ayam yang sehat. 
 

3.  Mengadakan vaksinasi 
 

Pemberian  pakan  dan  minum  dalam  takaran  yang  cukup  kuantitas  dan  kualitasnya  merupakan 

salah satu langkah yang tepat untuk mempertahankan daya tahan tubuh ayam terhadap serangan 

penyakit. 

e.  Manajemen Mortalitas 
 

Mortalitas  merupakan  angka  kematian  dalam  pemeliharaan  ternak.  Ada  banyak  hal  yang 

berpengaruh  terhadap  mortalitas  dalam  pemeliharaan  unggas.  Misalnya,  adalah  karena  penyakit, 
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kekurangan   pakan,   kekurangan   minum,   temperatur,   sanitasi,   dan   lain   sebagainya.   Penyakit 

didefinisikan sebagai segala penyimpangan gejala dari keadaan kesehatan yang normal. 

 
 

4.  Pengertian Rentabilitas Usaha 
 

Rentabilitas atau profitabilitas merupakan kemampuan  suatu  perusahaan  untuk 

mendapatkan  laba(keuntungan)  dalam  suatu  periode  tertentu.  Pengertian  yang  sama  disampaikan 

oleh Husnan (2001) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkankeuntungan   (profit)   pada   tingkat   penjualan,   aset,   dan   modal   saham   tertentu. 

Sedangkan Menurut Michelle & Megawati (2005) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

menghasilkanlaba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. 

 
 

5.  Kerangka Pemikiran 
 

Gambar 1.  Kerangka Pikir Penelitian 
 

 
Peternak Ayan 

Broiler 
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Input Proses Output 
 
 
 

Rentabilitas 

Usaha 
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6.  Hipotesis 
 

Berdasrkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran penelitian ini maka hipotesis yang 

diajukan adalah : 

H1 =   Penerapan  manajemen  berpengaruh  terhadap  profitabilitas  usaha  ternak  ayam  broiler  di 
 

Kecamatan Pekalongan (R ≠ 0) 
 

Ho  = Penerapan manajemen tidak berpengaruh terhadap profitablitias usaha ternak ayam broiler di 
 

Kecamatan Pekalongan ( R = 0) 
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C. METODE PENELITIAN 

 

1. Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pelaksnaan  manajemen  para  pengusaha 

peternakan ayam broiler terhadap rentabilitas usaha di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung 

Timur tahun 2014. 

2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 

1) Variabel Penelitian 
 

Dalam penelitian ini terdapat dua fungsi variabel, yaitu variabel independent dan variabel dependen. 
 

2). Definisi Operasional 
 

Definisi   operasional   merupakan   petunjuk   tentang   bagaimana   suatuvariabel   di   ukur, 

sehingga   peneliti   dapat   mengetahui   baik   atau   buruk   pengukurantersebut.   Adapun   definisi 

operasional ini kemudian diuraikan menjadi indikatorempiris dalam penelitian. Manajemen usaha 

ternak   ayam   meliputi   manajemen   perkandangan,   pemeliharaan,   pemakaian   pakan   (ransum), 

penanganan  penyakit,  dan  pelaksanaan  biaya  produksi  dengan  indikator  pengukuruannya  proses 

penerapannya  sesuai  dengan  norma  yang  disyaratkan  secara  teoritis  maupun  petunjuk  teknis  dari 

dinas  instansi  terkait.  Rentabilitas  usaha  merupakan  salah  satu  dasar  penilaian  kondisi  suatu 

perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. 

 
 

C.  METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pentahapan pemikiran  yaitu : pertama penentuan 

penelitian,  kedua  pendekatan  analisis,  ketiga  penentuan  data  yang  diperlukan,  keempat  cara 

pengumpulan data yang diperlukan, kelima tabulasi data, keenam analiasa data. Penentuan sampel 

penelitian  menggunakan  area  sampling  stiap  desa  yang  terdapat  usaha  ayam  broiler  diambil  satu 

maka ada 12 pengeusaha akan menjadi sampel dalam penelitian ini. 

1.  Pendekatan Analisis 
 

Uuntuk  mengungkap  pelaksanaan  manajemen  usaha  peternak  ayam  broiler  pengarunya 

terhadap profitabilas usaha maka diajukan daftar pertanyaan yang mempunyai alternatif   jawaban, 

untuk pelaksanaan manajemen terdapat lima alternatif jawaban dapat mengindikasikan sangat baik, 

baik, sedang, kurang, sangat kurang. Pertanyaan positif secara berturut-turut memiliki skor 3, 2, 1 

dan pertanyaan negatif mempunyai skor kebalikannya (Singarimbun dan Effendi, 1989) 

Untuk  mengungkap  rentabilitas  usaha  adalah  pertanyaan  biaya-baiaya  dan  penerimaan 
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usaha  ternak  sebagai  alat  analisis  rentabilitas  usaha  dengan  mengisi  angka  yang  sesuai  dengan 

kebutuhan analisis. 

Biaya total diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya 
 

variabel total, dengan rumus menurut ( Ken Suratiyah, 2006 ) yaitu: 

TC = TFC + TVC 

Keterangan: 
 

TC = Total Cost ( biaya total ) 
 

TFC = Total Fixed Cost ( total biaya tetap ) 
 

TVC= Total Variabel Cost ( total biaya variabel. 
 

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. 

Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut ( Soekartawi,1995 ): 

TR = ∑Y . Py 
 

Keterangan: 
 

TR = Total Revenue/Total Penerimaan ( Rp ) 

Y = Total hasil produksi ( kg ) 

Py = Harga Produksi ( Rp/kg ) 
 

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya. Rumus yang digunakan 

adalah ( Soekartawi,1995 ) : 

Pd = TR – TC 
 

Keterangan: 
 

Pd = Pendapatan petani dengan satuan rupiah ( Rp ) 
 

TR = Total Revenue ( Total Penerimaan ) dengan satuan rupiah ( Rp ) 

TC = Total Cost ( Total Biaya ) dengan satuan rupiah ( Rp ) 

Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu.  Adapun  rumus  perhitungan  Rentabilitas  sebagai  berikut  (Bambang  Riyanto, 

1995): 
 

R  =    

 

Keterangan : 
 

L = Jumlah laba yang diperoleh selama perode tertentu 
 

M = Modal yang digunakan untuk menghasilkan laba 
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Untuk  menguji  hipotesis  pengaruhnya  manajemen  usaha  terhadap  profitabilitas usaha 

digunakan analisa regresi tunggal (J. Supranto, MA, 1991) 

(Ŷ = a + bX) 
 

Dimana : 
 

Ŷ = variabel kriterium 
 

a = bilangan konstan 
 

b = koefisien arah regresi liner 
 

 
 

D.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

1.   Analisa Data 
 

Untuk  menguji  hipotesis  pengaruhnya  manajemen  usaha  terhadap  profitabilitas usaha 

digunakan analisa regresi tunggal 

Tabel Kerja Untuk Menghitung Regresi Tunggal 
 

No. Nilai Manajemen usaha (X) Nilai Profitabilitas Usaha (Y) 

1 18 28 
2 24 25 
3 22 21 
4 25 26 
5 28 37 
6 23 22 
7 20 23 
8 27 30 
9 18 23 

10 24 25 
11 28 30 
12 18 26 
13 26 32 
14 26 29 
15 23 25 
16 28 36 
17 27 35 
18 19 23 
19 22 26 
20 21 25 

 

 
Dalam   analisa   regresi   tunggal   untuk   mengetahui   pengaruh   manajemen   usaha   (X)   terhadap 

 

Rentabilitas (Y) dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Adapun hasil penggunaan SPSS 
 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel, Hasil regresi 

 

Model  
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .720

a .518 .491 3.34709 

Predictors: (Constant), 
 

Tabel diatas menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada 

tabel diatas nilai korelasi adalah 0.720, yang artinya besarnya hubungan antara manajemen usaha ( 

x ) dengan Rentabilitas ( Y ) adalah sebesar 0.720 atau 72%. 
 

Melalui  tabel  di  atas  juga  diperoleh  nilai  R  Square  atau  koefisien  determinasi  (KD)  yang 

menunjukkan  seberapa  bagus  model  regresi  yang  dibentuk  oleh  interaksi  variabel  bebas  dan 

variabel terikat.  Nilai KD  yang diperoleh  adalah  0.518 atau  51,8%  yang dapat ditafsirkan  bahwa 

variabel  bebas  Manajemen  usaha  (X)  memiliki  pengaruh  kontribusi  sebesar  51,8%  terhadap 

variabel  Rentabilitas (Y)  dan  48,2%  lainnya  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  diluar  variabel 

Manajemen usaha (X). 

 
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

 

 
 

T 

 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 

X 
4.896 

.962 
5.158 

.219 
 

.720 
.949 

4.400 
.355 

.000 

a. Dependent Variable: y 
 

 
Pada tabel di atas diketahui nilai Signifikan dari Regresi adalah sebesar 0.003, nilai tersebut lebih 

 

kecil dari kriteria signifikan yaitu 0,05, 0.003<0.05, nilai R yang diperoleh juga lebih dari 0, yaitu 
 

sebesar 0,518,   R ≠ 0, Maka dalam penelitian ini hipotesis yang diterima adalah hipotesis HI yaitu 
 

H1 =   Penerapan  manajemen  berpengaruh  terhadap  profitabilitas  usaha  ternak  ayam  broiler  di 

Kecamatan  Pekalongan.  Sedangkan  hipotesis  Ho  yaitu Ho =  Penerapan  manajemen  tidak 

berpengaruh terhadap profitablitias usaha ternak ayam broiler di Kecamatan Pekalongan, ditolak. 

Tabel di atas menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien 

konstanta  dan  koefisien  variabel  yang  ada  di  kolom  Unstandardized  Coefficients  B.  Berdasarkan 

tabel diatas juga diperoleh model persamaan regresi : 

Y= 4.896 + 0.962X 
 

Koefisien  regresi  Manajemen  usaha   (b=0.962)  menunjukkan  bahwa  kontribusi  variabel 

manajemen  usaha  terhadap  rentabilitas  adalah  positif  artinya  jika  manajemen  usaha  ditingkatkan 
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menjadi semakin baik sebesar 1 satuan skor maka akan meningkatkan rentabilitas sebanyak 0.962 

satuan skor dan sebaliknya jika terjadi penurunan satu satuan skor motivasi maka akan menurunkan 

rentabilitas  sebesar  0.962  satuan  skor.  Ini  juga  berarti  jika  manajemen  usaha  kurang  baik  maka 

rentabilitas akan mengalami penurunan. 

 
 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

a. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisa data dalam penelitian ini maka dapat 

dapat disimpulkan sebebagai berikut : 

1.  Usaha   peternakan   ayam   broiler   ternyata   memiliki   keuntungan   yang  bersifat   sosial   dan 

keuntungan  bersifat  ekonomis,  keuntungan  bersifat  sosial  dapat  berupa  terbukanya  lapangan 

pekerjaan  bagi  masyarakat  sekitanya,  sedangkan  limbah  dari  usaha  (kotoran  ternak  dapat 

mendukung sektor pertanian dan perkebunan, yang selanjutnya dapat mengkatkan 

kesejahteraan  masyarakat  di  sekitarnya.  Sedangkan  keuntungan  secara  ekonomis  bengusaha 

akan emdapatkan keuntungan finansial dari usahanya tersebut. 

2. Dikecamatan Pekalongan ternyata memiliki potensi yang besar dalam usaha peternakan ayam 

broiler, sebagai sektor Usahan Kecil dan Menengah (UKM) yang sangat memungkinkan untuk 

dikembangkan lagi 

3. Manajemen  UKM  khususnya  peternakan  ayam  broiler  sangat  mentukan  keberhasilan  usaha 
 

khususnya dalam meningkatkan pendapatan usaha ternak ayam broiler sebagaimana hipotesis 

bahwa  “Penerapan  manajemen  berpengaruh  terhadap  profitabilitas  usaha  ternak  ayam 

broiler  di  Kecamatan  Pekalongan”  setelah  dilakukan  anslisa  bahwa  nilai  korelasi  adalah 

0.720, yang artinya besarnya hubungan antara manajemen usaha ( x ) dengan Rentabilitas ( Y ) 
 

adalah sebesar 0.720 atau 72%. 
 

Juga  dapat  diketahui  bahwa nilai  Signifikan  dari  Regresi  adalah  sebesar  0.003,  nilai tersebut 

lebih kecil dari kriteria signifikan yaitu 0,05, 0.003<0.05, nilai R yang diperoleh juga lebih dari 

0,  yaitu  sebesar  0,518, R  ≠  0,  Maka  dalam  penelitian  ini  hipotesis  yang  diterima  adalah 
 

hipotesis  HI  yaitu  H1 =   Penerapan  manajemen  berpengaruh  terhadap  profitabilitas  usaha 

ternak ayam broiler di Kecamatan Pekalongan. Sedangkan hipotesis H0 yaitu  H0  = Penerapan 

manajemen tidak berpengaruh terhadap profitablitias usaha ternak ayam broiler di Kecamatan 

Pekalongan, ditolak. 
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4.  Model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang 

ada  di  kolom  Unstandardized  Coefficients  B.  Berdasarkan  tabel  diatas  juga  diperoleh  model 

persamaan regresi : 

Y= 4.896 + 0.962X 
 

Koefisien  regresi  Manajemen  usaha (b=0.962)  menunjukkan  bahwa  kontribusi  variabel 

manajemen   usaha   terhadap   rentabilitas   adalah   positif   artinya   jika   manajemen   usaha 

ditingkatkan menjadi semakin baik sebesar 1 satuan skor maka akan meningkatkan rentabilitas 

sebanyak  0.962  satuan  skor  dan  sebaliknya  jika  terjadi  penurunan  satu  satuan  skor  motivasi 

maka akan menurunkan rentabilitas sebesar 0.962 satuan skor. Ini juga berarti jika manajemen 

usaha kurang baik maka rentabilitas akan mengalami penurunan. 

b. Saran 
 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisa data dalam penelitian ini maka dapat 

dapat disimpulkan sebebagai berikut : 

1.  Mengingat pentingnya manajemen dalam dunia usaha   terutama dalam  meningkatkan 

rentabilitas  usaha  maka  sebaiknya  para  pengusha  ternak  ayam  broiler  selalu  meningkatkan 

kapasitas manajemen usaha. 

2. Besarnya  potensi  UKM  di  Kecamatan  Pekalongan  maka  sangat  diperlukan  pembinaan  dari 
 

dinas instansi yang terkait guna pengembangan pada UKM. 
 

3.  Perlunya pengembangan keuntungan sosial yang dapat mensinegikan pada UKM-UKM  yang 

lain sehing lebihn dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. 
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ANALISIS PERBEDAAN MINAT MAHASISWA REGULER DAN 
EXCUTIVE DALAM MEMULAI WIRAUSAHA 

(Studi Kasus pada Mahasiswa STIE Lampung Timur) 
 

Sugiono 
Dosen Tetap STIE Lampung Timur 

 

ABSTRACT 
 

This  researc  aims  to  determine  whether  there  are  differences  with  the  excutive  regular  student 

interest in entrepreneurship . 

From  the  results  of  the  analysis  were  performed  using  independent  t-test  using  SPSS  release  19 

obtained an average interest in entrepreneurship in the regular students at 5.3000 while the excutive 

student at 7.5400 . 

From  the  SPSS  output  that  F  count  levene  test  of  1,033  with  a  probability  >  0.05  .  It  can  be 

concluded that Ho received or have the same variance . 
Thus different test analysis using a t -test assuming equal variance should be assumed . 
From  the  SPSS  output  seen  that  at  equal  variance  assumed  value  is  -5.749  with  a  significance 

probability  0.000  (two  tail  )  .  So  we  can  conclude  that  the  average  regular  student  interest  and 

excutive for entrepreneurship is equally significant . This means that there is no difference interest 

between regular students and exutive to begin entrepreneurship 

 
Keywords : Interests and Entrepreneurship 

 
 
 

A.  PENDAHULUAN 
 

1.   Latar Belakang Penelitian 
 

Di  Indonesia,  kesadaran  warga  Negara  untuk  berwirausaha  tumbuh  dengan  cepat.  Hal  ini 

ditandai   dengan   banyaknya   bermunculan   wirausahawan muda   yang   handal   dan   mampu 

menghasilkan  omzet  ratusan  juta  bahkan  ada  yang  mampu  menghasilkan  miliaran  omzet  dalam 

sebulan.  Umur  bukan  lagi  sebagi  tolak  ukur  untuk  seseorang menjadi  sukses  dalam  bisnis. 

Perkembangan dibidang teknologi  yang pesat seperti sekarang ini membuat dunia menjadi sangat 

mudah untuk diakses dan dimasuki untuk dijadikan sebagai target pasar yang sangat potensial bagi 

pemilik bisnis. Sejumlah motif   seseorang untuk menjadi wirausaha, diantaranya adalah dorongan 

untuk  mandiri,  memperoleh  penghasilan  sendiri,  menjadi  boss  untuk  dirinya  sendiri,  keadaan 

ekonomi, PHK, sulitnya mencari pekerjaan sampai banyaknya pengangguran. 

Dasa warsa terakhir Pemerintah memberikan prioritas yang cukup besar untuk pengembangan 

kewirausahaan,  baik  untuk  menumbuhkan  perekonomian  nasional  maupun  perekonomian  daerah 

tertentu, maupun mendorong institusi pendidikan universitas untuk memberikan bekal kepada para 
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mahasiswanya  supaya  memiliki  jiwa  kewirausahaan,  sehingga  diharapkan  setelah  mahasiswa  ini 

lulus,   maka   mereka   tidak   hanya   berkonsentrasi   menjadi   tenaga   kerja   namun   juga   mampu 

menciptakan lapangan  pekerjaan bagi orang lain  karena mereka menjadi  seorang wirausaha  yang 

kemungkinan akan membutuhkan tenaga kerja untuk membantu kerja mereka. 

wirausaha  adalah  setiap  orang  yang  memulai  sesuatu  bisnis  baru,  bisa  memanfaatkan  peluang 
 

dengan menggunakan waktu yang disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa. Hal tersebut 

menunjukan  bahwa  wirausaha  tidak  hanya  mengandalkan  modal  saja  tetapi  kemampuan  dalam 

menciptakan  ide-ide  baru  dan  mampu  menangkap  pelang  yang  ada.  Dari  berbagai  alasan  yang 

sering muncul pada orang-orang yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, modal selalu menjadi 

kendala buat mereka untuk memulai sebuah usaha/bisnis. Mereka lupa bahwa ada yang yang lebih 

berharga dari hanya sekedar uang yang mereka miliki yaitu ide. 

Secara  umum  para  mahasiswa  memiliki  minat  yang  kuat  untuk  memiliki  usaha/bisnis 

dengan berbagai motivasi yang ada pada dirinya, tetapi sebagian besar dari mereka belum ada yang 

memulai untuk merealisasikan apa yang ada dalam fikiranya karena berbagai kendala yang mereka 

hadapi.   Butuh   motivasi   yang   kuat   untuk   meyakinkan   mereka   untuk   mensegerakan   atau 

merealisasikan  bisnisnya,  karena  tanpa  dorongan  yang  kuat  dari  berbagai  pihak  rencana  tersebut 

selamanya akan jadi rencana tanpa action. 

Mata  kuliah  Pengantar  Bisnis  menjadi  satu  media  pembelajaran  yang  mungkin  dapat 

memacu semangat para mahasiswa dalam mempelajari seluk beluk bisnis yang mungkin nanti akan 

digeluti  oleh  mereka.  Mahasiswa  akan  mendapatkan  berbagai  materi  penting  dalam  mata  kuliah 

tersebut  mulai  dari  bagaimana  merencanakan  bisnis,  menilai  lingkungan  bisnis,  manajemen, 

pemasaran, keuangan dan masih banyak materi-materi penting lainya yang erat hubunganya dengan 

bisnis. 

Dari  latar  belakang diatas  penulis  ingin  meneliti  “Perbedaan  minat  mahasiswa  Reguler 

dan Excutive dalam berwirausaha” 

 
 

2.   Rumusan Msalah 
 

Dalam Penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 
 

   Bagaimanakah minat mahasiswa reguler dan excutive dalam berwirausaha? 
 

   Apakah ada perbedaan minat mahasiswa reguler dan excutive dalam berwirausaha? 
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3.   Tujuan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah : 
 

   Bagaimanakah minat mahasiswa reguler dan excutive dalam berwirausaha? 
 

   Apakah ada perbedaan minat mahasiswa reguler dan excutive dalam berwirausaha? 
 

 
 

4.   Batasan Masalah 
 

Dalam penelitian ini populasi sekaligus sampelya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
 

(STIE) Lampung Timur semester 1 (satu) baik reguler maupun excutive yang telah menempuh mata 

kuliah pengantar Bisnis. 

 
 

B.  LANDASAN TEORI 
 

1.   Pengertian Minat 
 

Hilgard and Bowers (2014 : 22) mendefinisikan “a persisting tendency to pay attention to 

and enjoy some activity or content, especially a vocational interest”.minat adalah kecenderungan 

untuk memperhatikan dan menyukai beberapa hal atau kegiatan, khususnya terhadap hal tertentu. 

Kegiatan  yang  diminati  seseorang  harus  diperhatikan  terus  menerus  disertai  dengan  rasa  senang, 

sehingga diperoleh kepuasan. 

Lumbing  dan  Kuehl  (2007)  hasil  penelitian  terbaru  menunjukan  ada  empat  hal  yang 

mempengaruhi  keputusan  berwirausaha,  yaitu  diri  pribadi,  lingkungan  budaya,  kondisi  sosial  dan 

kombinasi  dari  ketiganya.  Sedang  menurut  Hisrich.  At.  Al.  (2005)  dan  Alma  (2010  :12),  faktor 

yang mempengaruhi  minat  wirausaha  adalah  lingkungan  pendidikan,  kepribadian  dan  lingkungan 

keluarga. 

H.C.  Witherington  yang  dikutip  Suharsini  Arikunto  (1983).,  “Minat  adalah  kesadaran 
 

seseorang  terhadap  suatu  objek,  suatu  masalah  atau  situasi  yang  mengandung  kaitan  dengan 

dirinya.”   Batasan   ini   lebih   memperjelas   pengertian   minat   tersebut   dalam   kaitannya   dengan 

perhatian seseorang. Perhatian adalah pemilihan suatu perangsang dari sekian banyak perangsang 

yang dapat menimpa mekanisme penerimaan seseorang. Orang, masalah atau situasi tertentu adalah 

perangsang  yang datang pada mekanisme penerima seseorang , karena pada suatu  waktu tertentu 

hanya  satu  perangsang  yang  dapat  disadari.  Maka  dari  sekian  banyak  perangsang  tersebut  harus 

dipilih salah satu. Perangsang ini dipilih karena disadari bahwa ia mempunyai sangkut paut dengan 

seseorang itu. Kesadaran yang menyebabkan timbulnya perhatian itulah yang disebut minat. 
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Dari  pendapat  diatas  dapat  diketahui  bahwa  minat  berwirausaha  rasa  ketertarikan  atau 

keinginan yang sangat kuat pada diri seseorang terhadap  suatu hal atau aktivitas tanpa ada paksaan 

dan  orang  tersebut  merasa  senang  untuk  mempelajarinya  dan  menjalankan  apa  yang  diminatinya 

tersebut.   Minat terbentuk   dari   berbagai   aspek   yang  lingkungan   yang  membentuk   karakter 

seseorang selama mereka hidup. 

2.   Pengertian Wirausaha 
 

Menurut  Hisrich-Peters  (H.  Buchari  Alma,  2004:  26),  Entrepreneur  is  the  process  of 

creating  something  different  with  value  by  devoting  the  necessary  time  and  effort,  assuming  the 

accompanying financial, psychic, and social risks, and receiving the resulting rewards of monetary 

and  personal  satisfaction  and  independence.  Artinya  kewirausahaan  adalah  proses  menciptakan 

sesuatu  yang  lain  dengan  menggunakan  waktu  dan  kegiatan  disertai  modal  dan  resiko  serta 

menerima balas jasa dan kepuasan 

serta kebebasan pribadi. 
 

Berdasarkan pengertian wirausaha di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wirausaha adalah 

setiap orang yang memulai sesuatu bisnis baru, bisa memanfaatkan peluang dengan menggunakan 

waktu yang disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa. Hal tersebut menunjukan bahwa 

wirausaha tidak hanya mengandalkan modal saja. 

3.   Pengertian Minat Wirausaha 
 

Dari  beberapa  pengertian  minat  dan  wirausaha  yang  ada  penulis  menyimpulkan  Minat 

berwirausaha  adalah  keinginan  yang  kuat  atau  ketertarikan  yang  diekspresikan  seseorang  untuk 

melakukan  kegiatan  usaha  dan  berani  mengambil  resiko  yang  akan  dihadapi  atas  tindakanya 

tersebut. 

4.   Cara Menjadi Seorang Wirausaha Sukses 
 

Menurut Murphy & Peck (H. Buchari Alma, 2004: 82-85), menggambarkan delapan anak 

tangga untuk mencapai puncak karir. Delapan anak tangga ini dapat pula digunakan oleh wirausaha 

dalam mengembangkan profesinya. 

a.   Mau Kerja Keras (Capacity for Hard Work) 
 

Kerja   keras   merupakan   modal   dasar   untuk   keberhasilan   seseorang.   Demikianlah   setiap 

pengusaha   yang  sukses   selalu   menempuh   saat-saat   harus   banting  tulang  dalam   merintis 

perusahaannya. Sikap kerjakeras harus dimiliki seorang wirausahawan. 
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Berdasarkan paparan tersebut, kerja  keras merupakan sikap  yang pasti dijalani. Sebuah usaha 

dijalankan perlu kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Kerja keras juga perlu memperhatikan 

stamina  dan  waktu,  jika  bekerja  keras  tanpa  memperhatikan  waktu  dan  istirahat  maka  akan 

membuat kacau sebuah usaha. 

b.   Bekerjasama   dengan   Orang   Lain   (Getting   Things   Done   With   and   Through   People) 
 

Perbanyaklah teman di bawah atau di atas kita. Dengan bekerjasama dengan orang lain, maka 

tujuan   akan   mudah   tercapai.   Inilah   yang   disebut   “manajemen”   yaitu   ilmu   atau   seni 

menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

Berdasarkan   paparan   tersebut,   sebuah   usaha   tidak   mungkin   dijalankan   sendiri.   Seorang 
 

wirausaha   harus   bekerjasama   dengan   orang   lain   untuk   mendapatkan   hasil   yang   lebih. 

Kemampuan  seseorang  pasti  ada  batasnya,  sehingga  dibutuhkan  orang  lain  untuk  membantu 

sebuah usaha. Kerjasama dengan orang lain juga dibutuhkan sifat saling percaya. 

c.   Penampilan yang Baik (Good Appearance) 
 

Dalam hal ini bukan berarti penampilan body face atau muka yang elok dan paras cantik tetapi 

lebih ditekankan pada penampilan perilaku jujur, disiplin. Banyak orang tertipu dengan wajah 

elok tetapi ternyata orang itu penipu ulung. 

Berdasarkan paparan tersebut, dengan berperilaku baik maka akan membuat orang lain percaya 
 

dengan   kemampuan   seorang   wirausaha.   Perilaku   baik   akan   menciptakan   keakraban   dan 

menjauhkan  perasaan  curiga  baik  dengan  pekerja  atau  rekan  bisnis  sehingga  menciptakan 

kondisi harmonis. 

d.   Yakin (Self Confidence) 
 

Kita harus memiliki keyakinan diri bahwa kita akan sukses melakukan suatu usaha. Yakin dapat 

diterapkan dalam tidakan seharihari, melangkah pasti, tekun, sabar, tidak ragu. 

Berdasarkan paparan tersebut, keyakinan akan membantu seorang wirausaha mempertahankan 

pendapat  atau  langkah  yang  diambil.  Keyakinan  yang  kuat  dapat  mengatasi  segala  macam 

permasalahan dalam berwirausaha karena ada dorongan kuat dari dalam individu itu sendiri. 

e.   Pandai Membuat Keputusan (Making Sound Decision) 
 

Jika   dihadapkan   pada   alternatif,   harus   memilih,   maka   buat   pertimbangan   yang   matang. 

Kumpulkan berbagai informasi, bisa mendapat orang lain, setelah itu ambil keputusan, jangan 

ragu. 
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Berdasarkan  paparan  tersebut,  pembuatan  keputusan  yang  cermat  dapat  menghadapi  atau 

mencegah   sebuah   permasalahan.   Pertimbangan   harus   diingat,   pertimbangan   yang   kurang 

matang tidak akan menjadikan keputusan sempurna. 

f. Mau Menambah Ilmu Pengetahuan (College Education) 
 

Zaman  sekarang  pendidikan  adalah  nomor  satu.  Tenaga  tak  terdidik  harganya  murah  dan 

sebaliknya. Pendidikan ini bukan berarti masuk perguruan tinggi, melainkan pendidikan dalam 

bentuk   kursus   atau   membaca   buku.   Akan   tetapi,   hal   terpenting   adalah   tambahan   ilmu 

pengetahuan. 

Berdasarkan   paparan   tersebut,   penambahan sebuah   ilmu   membantu   menciptakan   dan 
 

mengembangkan sebuah usaha. Usaha harus terus dikembangkan sesuai perkembangan zaman 

dan tingkat kebutuhan yang terus bervariasi. Jika seorang wirausaha mempunyai banyak ilmu, 

maka akan lebih luas menciptakan dan mengembangkan usaha. 

g.   Ambisi untuk Maju (Ambition Drive) 
 

Kita  harus  punya  semangat  tinggi,  mau  berjuang  untuk  maju.  Orang  yang  gigih  dalam 

menghadapi pekerjaan dan tantangan, biasanya banyak berhasil dalam kehidupan. 

Berdasarkan  paparan  tersebut,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  semangat  tinggi  untuk 

maju akan membawa hasil keberhasilan. Ambisi harus ada agar seseorang mempunyai semangat 

untuk berusaha keras. Kita tidak hanya fokus dengan bidang usaha yang dijalankan tetapi harus 

memikirkan untuk memajukan bidang usaha yang dijalankan. 

h.   Pandai Berkomunikasi (Ability to communicate) 
 

Pandai  berkomunikasi  berarti  pandai  mengorganisasi  sebuah  pemikiran  dalam  bentuk  ucapan 

yang jelas, menggunakan tutur kata yang enak didengar, mampu menarik perhatian orang lain. 

Komunikasi  baik,  diikuti  perilaku  jujur,  konsisten  dalam  berbicara  akan  sangat  membantu 

dalam mengembangkan karir. 

Berdasarkan  paparan  tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  komunikasi  adalah  hal  yang 
 

penting.  Komunikasi  yang  baik  juga  akan  membuat  orang  yang  bekerja  dalam  sebuah  usaha 

merasa nyaman. 

Berdasarkan definisi di atas, untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses maka harus bekerja 

keras, mempunyai semangat  juang  yang tinggi,  dan  yakin terhadap kemampuan karena untuk 

menjadi seorang wirausaha yang sukses tidak mudah. Setiap kegiatan wirausaha pasti melewati 
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masa kritis, dengan adanya kerja keras, semangat juang, dan keyakinan yang kuat maka segala 

kendala bisa teratasi. 

5.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 
 

Longenecker (2001) menyampaikan bahwa tiap orang berminat untuk berwirausaha karena adanya 

beberapa faktor yang melatarbelakanginya yaitu: 

a.   Laba 
 

Hasil finansial dari bisnis apa pun harus dapat mengganti kerugian waktu dan dana yang telah 

dikeluarkan.   Namun   tidak   hanya   terbatas   sampai   di   situ,   seorang   wirausahawan   juga 

mengharapkan  imbalan  atau  keuntungan  yang  pantas  bagi  resiko  dan  inisiatif  yang  mereka 

ambil dalam mengoperasikan bisnis mereka sendiri.Laba merupakan salah satu motivasi  yang 

kuat   dalam   mempertahankan   minat   berwirausaha   mengingat   bahwa   dengan   laba   juga 

kelangsungan bisnis seorang wirausahawan digantungkan. 

b.   Kebebasan 
 

Kebebasan  untuk  menjalankan  secara  bebas  usahanya  merupakan  imbalan  lain  bagi  seorang 

wirausahawan.   Keingingan   untuk   dapat   membuat   keputusan   sendiri,   mengambil   resiko, 

menentukan  secara  bebas  keuntungan  yang  mereka  dapat  untuk  pribadi,  serta  menjadi  satu- 

satunya  bos  dalam  wirausahanya  merupakan  kebebasan  yang  sangat  menarik  bagi  seorang 

wirausahawan 

c.   Kepuasan Menjalani Hidup 
 

d.   Kepuasan  yang  bisa  didapatkan  dalam  menjalankan  usahanya  sendiri  merupakan  salah  satu 

kenikmatan hidup yang secara konsisten tetap menjaga minat berbisnis seorang 

wirausahawan.Kenikmatan   yang   mereka   dapatkan   tersebut   merefleksikan   keceriaan   dan 

pemenuhan harapan pribadi mereka. 

a. Macam-macam Minat 
 

M. Buchori (1991: 136), menyebutkan minat dapat dibedakan menjadi 2: 
 

a.   Minat primitif yaitu minat yang bersifat biologis, seperti kebutuhan makan, minum, dan bebas 

bergaul.  Jadi,  pada  minat  ini  meliputi  kesadaran  tentang  kebutuhan  yang  langsung  dapat 

memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme. 

b.   Minat kultural dapat disebut juga sebagai minat sosial yang berasal atau diperoleh dari proses 
 

belajar. Jadi, minat kultural ini lebih tinggi nilainya dari pada minat primitif. 
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6.   Sifat-sifat yang Harus Dimiliki Seorang Wirausaha 

 

a.   Percaya Diri 
 

Orang  yang  tinggi  percaya  diri  adalah  orang  yang  sudah  menantang  jasmani  dan  rohaninya. 

Pribadi  semacam  ini  adalah  pribadi  yang  independen  dan  sudah  mencapai  tingkat  maturity 

(kematangan individu). Karakteristik kematangan seseorang adalah tidak tergantung pada orang 
 

lain, dia memiliki rasa tanggung jawab  yang  tinggi, objektif, dan kritis.  Dia tidak begitu saja 

menyerap pendapat atau opini orang lain, tetapi dia mempertimbangkan secara kritis. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, percaya diri tinggi akan membantu seseorang wirausaha yakin 

dengan kemampuan yang dimiliki. Seorang wirausaha akan lebih mempertimbangkan segala hal 

yang akan dijalankan dalam usahanya. 

b.   Berorientasi pada Tugas dan Hasil 
 

Wirausahawan tidak memperhatikan prestise dulu, prestasi kemudian. Wirausahawan lebih suka 

pada  prestasi  baru  kemudian  setelah  berhasil  prestisenya  akan  naik.  Berbagai  motivasi  akan 

muncul dalam bisnis jika kita berusaha menyingkirkan prestise. 

Berdasarkan  paparan  tersebut,  seorang  wirausaha  harus  berorientasi  pada  tugas  dan  hasil. 
 

Wirausahawan  harus  mengutamakan  pekerjaannya,  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan  secara 

maksimal maka akan mendapatkan sebuah prestasi atau hasil yang didapatkan. 

c.   Pengambilan Resiko 
 

Anak  muda  sering  dikatakan  menyukai  tantangan.  Mereka  tidak  takut  mati.  Inilah  salah  satu 

faktor pendorong anak muda menyenangi olah raga yang penuh resiko dan tantangan. Ciri-ciri 

dan watak seperti ini dibawa dalam wirausaha yang penuh tantangan, seperti persaingan, harga 

turun  naik,  barang  tidak  laku,  dan  sebagainya.  Semua  tantangan  ini  harus  dihadapi  dengan 

penuh perhitungan. 

Berdasarkan paparan tersebut, seorang wirausaha harus bisa mengambil resiko. Kesulitan dalam 

mengembangkan   atau menjalankan   usaha   adalah   sebuah   resiko yang   akan   dihadapi. 

Wirausahawan  harus  memiliki  pertimbangan  dan  perhitungan  matang  untuk  mengatasi  resiko 

yang menghadang. 

d.   Kepemimpinan 
 

Sifat  kepemimpinan  memang  ada  dalam  diri  masing-masing  individu.  Sifat  kepemimpinan 

sudah  banyak  dipelajari  dan  dilatih  tetapi  tergantung  pada  masing-masing  individu  dalam 

menyesuaikan diri dengan organisasi atau orang yang dipimpin. 



63 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan   paparan   tersebut,   sifat   kemimpinan   harus   melekat   pada   diri   wirausahawan. 

Wirausahawan  adalah  seseorang  yang  akan  memimpin  jalannya  sebuah  usaha,  wirausahawan 

harus bisa memimpin pekerjanya agar dapat menjalankan usaha dengan baik. 

e.   Keorisinilan 
 

Sifat orisinil ini tentu tidak selalu ada pada diri seseorang. Orisinil ialah sifat tidak mengekor 

pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, ada ide yang orisinil, ada kemampuan untuk 

melaksanakan   sesuatu.   Orisinil   tidak   berarti   baru   sama   sekali,   tetapi   produk   tersebut 

mencerminkan hasil kombinasi baru atau reintegrasi atau komponen-komponen yang sudah ada, 

sehingga melahirkan sesuatu yang baru. 

Berdasarkan   paparan   tersebut,   sifat   keorisinilan   behubungan   dengan   mengkombinasikan 

berbagai hasil usaha yang ada dengan hal yang asing. Menciptakan inovasi sangat penting untuk 

bersaing demi melancarkan sebuah usaha, karena inovasi akan menciptakan sebuah kreasi atau 

hal baru yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah usaha. 
 

f. Berorientasi ke Masa Depan 
 

Seorang wirausaha  haruslah  perspektif,  mempunyai  visi  kedepan  apa  yang hendak  dilakukan. 

Sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Faktor kontinuitasnya 

harus dijaga dan pandangan harus ditujukan jauh ke depan. Dalam menghadapi pandangan ke 

depan,  seorang  wirausaha  akan  menyusun  perencanaan  dan  setrategi  yang  matang,  agar  jelas 

langkah yang akan dilaksanakan. 

Berdasarkan paparan tersebut, orientasi ke masa depan harus diperhatikan. Sebuah usaha tidak 

semata-mata musiman, usaha dijalankan untuk selamanya. Strategi yang matang akan membuat 

sebuah usaha akan berjalan berkelanjutan. 

Berdasarkan  definisi  di  atas,  seorang  wirausaha  mempunyai  sifat  yang  harus  melekat  pada 
 

dirinya.  Seorang  wirausaha  dapat  menjalankan  usahanya  jika  mempunyai  pencaya  diri  yang 

tinggi, harus  bisa mengkodisikan bidang usaha untuk maju, bisa memimpin pekerja,  dan bisa 

merencanakan usaha secara matang juga mengutamakan pekerjaan daripada hasil. 

 
 

7.   Hipotesis 
 

Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis : 
 

“Tidak ada perbedaan minat mahasiswa reguler dan excutif dalam berwirausaha” 
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C.  METODE PENELITIAN 

 

1.   Bentuk Penelitian 
 

Setiap penelitian yang bersifat ilmiah harus mempergunakan metode penelitian agar hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan  kebenaranya  dan  keabsahanya  secara  ilmiah.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya 

penjelasan  tentang  pengertian  metode  penelitian  sebelum  penulis  mengetengahkan  metode  yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini. 

Adapun  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  “Study  Kasus”  yaitu  suatu  bentuk 
 

penelitian yang menggambarkan keadaan suatu objek pada saat ini dengan didukung oleh adanya 

fakta-fakta dan data-data akurat yang berhubungan dengan keadaan sekarang. 

2.   Batasan Konsep dan Definisi Operasional Variabel 
 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yaitu : 
 

minat   wirausaha   adalah   keinginan,   ketertarikan   serta   kesediaan   untuk   bekerja   keras   atau 

berkemauan  keras  dengan  adanya  pemusatan  perhatian  untuk  berusaha  memenuhi  kebutuhan 

hidupnya  tanpa  merasa  takut  akan  resiko  yang  akan  dihadapi,  senantiasa  belajar  dari  kegagalan 

yang  dialami,  serta  mengembangkan  usaha  yang  diciptakannya.  Minat  wirausaha  tersebut  tidak 

hanya keinginan dari dalam diri saja tetapi harus melihat ke depan dalam potensi mendirikan usaha 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat : 

a.   The factor inner urge adalah rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang 

sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. 

b.   The factor of social motive adalah minat seseorang terhadap obyek atau sesuatu hal, disamping 

hal dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia juga dipengaruhi oleh motif sosial. 

c.   Emotional factor adalah faktor perasaan dan emosi mempunyai pengaruh terhadap obyek misal 

perjalanan  sukses  yang  dipakai  individu  dalam  suatu  kegiatan  tertentu  dapat  membangkitkan 

perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut 

3.   Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
 

Dalam penelitian ini yang menjadi target populasi adalah seluruh mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Lampung Timur semester III yang telah mengambil mata Kuliah Pengantar Bisnis 

yang   jumlahnya   127.   Sampel   yang   dijadikan   obyek   penelitian   selanjutnya   sebanyak   64 

mahasiswa/i. Pengambilan sampel tersebut dikarenakan jumlah mahasiswa/i yang tidak 

proporsional antara mahasiswa/i reguler dan excutive, dimana jumlah mahasiswa/i reguler sebanyak 

32  orang  sedangkan  excutive  sebanyak  95  orang.  Dari  alasan  di  atas  penulis  hanya  mengambil 
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sampel  senyak  64  tersebut  agar  ada  keseimbangan  antara  keduanya.  Teknik  sampling  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling sistematis. 

4.   Jenis dan sumber data 
 

Data yang diperlukan didalam penelitian ini adalah data primer berupa data interval yang diambil 

dari  kuesioner  yang diberikan  kepada  responden  yang menjadi  obyek  penelitian  ini  yaitu  seluruh 

mahasiswa  semester  1  (satu)  kelas  reguler  dan  excutive  yang  telah  mendapatkan  mata  kuliah 

pengantar bisnis. 

5.   Teknik pengumpulan data 
 

Penelitian  yang  baik  diperlukan  suatu  teknik  atau  cara  yang  tepat  dalam  pengumpulan  data, 

sehingga  hasil  penelitian  dapat  menghasilkan  sesuatu  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  baik 

secara logis dan empiris. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah : 
 

a.   Observasi. 
 

Observasi  yaitu  metode  pengumpulan  data  dengan  melakukan  pengamatan  langsung terhadap 

mahasiswa/mahasiswi yang akan dijadikan sebagai respondennya. 

b.   Kuesioner. 
 

Metode   kuesioner   merupakan   cara   pengumpulan   data   dengan   cara   memberikan   daftar 

pertanyaan kepada responden yang telah terpilih untuk sampel penelitian. 

c.   Wawancara. 
 

Wawancara  adalah  proses  memperoleh  keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya 

jawab secara langsung kepada responden. 

6.   Teknik Analisa Data 
 

Dalam  usaha  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  dan  pengujian  hipotesis  yang  di  ajukan  peneliti, 

maka data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan suatu analisis yang sesuai dengan kebutuhan 

penulisan. Untuk kepentingan analisis dan pengujian hipotesis, data di olah menggunakan statistik 

dengan  menggunakan  alat  bantu  program  SPSS  yang  sesuai  dengan  model  analisis  dan  diolah 

dengan bantuan komputer. Dalam penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan Analisis Independent Sampel T-test. 

Independent   sampel   t-tes   adalah   analisis   data   yang   digunakan   untuk   menguji   dua   sampel 
 

bebas/berbeda,  apakah  mempunyai  rata-rata  yang  secara  nyata  berbeda  atau  tidak.  Sampel  bebas 
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(Independent Sampel) adalah sebuah sampel dengan subyek  yang berbeda namun mengalami dua 

perlakuan atau pengukuran yang sama. 

Adapun Rumus T test Independent adalah sebagai berikut : 
 

t   
X 1  X 2   

2 2
 

 
(n 1)S

1   
(n

2  
1)S

2   ( 
1 1

 
 

 
Dimana : 

n1  n2  2 n1 n2 

 

T = 
 

X1 = 
 

X2 = 
 

S = 
 

N = 
 

Kriteria Uji : 

 

Nilai t hitung 
 

Rata – rata kelompok 1 
 

Rata – rata kelompok 2 
 

Standard Deviasi 
 

Jumlah sampel 

 

Ada dua cara untuk penerimaan/penolakan hipotesis yaitu : 
 

1.   Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak 
 

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima, atau 
 

2.   Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 
 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 
 

 
 

D.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Dari  olah  data  yang  dilakukan  dengan  Independent  t-test  dengan  menggunakan  bantuan  program 
 

SPSS for Windows release 19 diperoleh output sebagai berikut : 
 

 
T-Test  

Group Statistics 

MAHASISW 

A 
 

N 
 

Mean 
 
Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

MINA REGULER 

T EXCUTIVE 

20 

20 

5,3000 

7,4500 

1,30182 

1,05006 

,29110 

,23480 
 

 

Hasil Output: 

Tabel Groups Statistics: 
Terlihat bahwa rata-rata minat mahasiswa reguler untuk memulai bisnis adalah 5,3000 sedangkan 
minat mahasiswa excutif untuk memulai bisnis adalah 7,4500. 
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Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

 

 
 

t-test for Equality of Means 
 

 
F 

 

 
Sig. 

 

 
t 

 

 
df 

 
Sig. (2- 

tailed) 

 

Mean 
Differenc 

e 

Std. 
Error 

Differen 

ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

MINAT Equal variances 
assumed 

 
 

 
Equal variances not 

assumed 

1,033 ,316 -5,749 

 
 
 

 
-5,749 

38 

 
 
 

 
36,371 

,000 

 
 
 

 
,000 

-2,15000 

 
 
 

 
-2,15000 

,37399 

 
 
 

 
,37399 

-2,90710 

 
 
 

 
-2,90822 

-1,39290 

 
 
 

 
-1,39178 

 
 

Tabel Independent Sample Test: 
 

Ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan, yaitu: 
 

Pertama  menguji  apakah  asumsi  variance  populasi  kedua  sample  tersebut  sama  (equal  variance 

assumed) ataukah berbeda (equal variances not assumed) dengan melihat nilai levene test. 

Kedua adalah melihat nilai t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara 
 

signifikan. 
 

Pengambilan keputusan: 
 

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. Jadi variance sama. 

Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak jadi variance berbeda. 

Terlihat  dari  output  SPSS  bahwa  F  hitung  levene  test  sebesar  1,033  dengan  probabilitas  >  0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima atau memiliki variance yang sama. 

Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance assumed. 
 

Dari  output  SPSS  terlihat  bahwa  nilai  pada   equal  variance  assumed   adalah   -5,749  dengan 

probabilitas signifikansi 0,000 (two tail). Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata minat mahasiswa 

reguler   dan   excutive   untuk   berwirausaha   adalah   sama   secara   signifikan.   Artinya   tidak   ada 

perbedaan antara mahasiswa reguler dan exutive untuk memulai sebuah bisnis/wira usaha. 

 
 

E.  KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 

1.   Kesimpulan 
 

Dari hasil analisis dengan T-test  Independen dan  pembahasan  yang dilakukan pada bab  IV dapat 

disimpulkan : 
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   Rata-rata minat mahasiswa reguler setelah memperoleh mata kuliah pengantar bisnis sebesar 
 

5.3000, sedangkan mahasiswa excutive sebesar 7.5400. 
 

   Tidak   ada   perbedaan   antara   mahasiswa   reguler   dan   exutive   untuk   memulai   sebuah 

bisnis/wira usaha 

2.   Implikasi 
 

   Perlunya  dibutnya  UKM  yang berorientasi  pada  pengembangan  potensi  mahasiswa dalam 

berwirausaha. 

   Diberikan   kesempatan   kepada   mahasiswa   untuk   mengambil   mata   kuliah   KKL   dan 

diberlakukan magang kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah pilihan 
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ABSTRACT 
 

In running mission, PT. XYZ Tbk employees are one of very important component, because 

they are people to give the service to consumer to buy the product from PT. XYZ Tbk. Growth of 

high technology and science claim the employees to work with the high performance to realize the 

professional service so that job satisfaction the employees will be high. In fact, expectation for the 

satisfaction  height  still  not  yet  earned  fulfilled,  considering  still  there  are  employees  which 

dissatisfy with the salary accepted in this time, dissatisfy with the work in this time, dissatisfy with 

the systems supervise from head, disgruntled with the appreciation given by head to its work this 

time, and dissatisfy with the attitude of office friend. 

Pursuant to perception and analyse early, anticipated strength that one of best solution to can 
 

to improve the job satisfaction the employees is leadership, therefore this research title relevant is 
 

“Relationship of Hasta-Brata Leadership with Job Satisfaction Employees PT. XYZ Tbk”. Thereby 

especial  target  in  this  research  is  to  reply  and  give  the  problem  solution  which  is  operationally 

formulated as follows: 

  What is Hasta-Brata leadership (Sun, Moon, Star, Ocean, Water, Wind, Fire, Land) by simultan 
 

correlate positive to job satisfaction employees? 
 

  Which  are  variable  (Sun,  Moon,  Star,  Ocean,  Water,  Wind,  Fire,  Land)  having  strongest 

relationship with the job satisfaction? 

Pursuant  to  above  description,  the  independent  variable  is  Hasta-Brata  leadership  such  as; 
 

Sun  (X1),  Moon  (X2),  Star  (X3),  Ocean  (X4),  Water  (X5),  Wind  (X6),  Fire  (X7),  Land  (X8) 
 

dependent  variable  is  job  satisfaction  (Y).  The  variable  will  be  measured  by  using  enquette 
 

(questionnaire) propagated to all employees PT. XYZ Tbk with the census method. 
 

By using data which  have been  collected, some  result analyse from processing statistically 

can be opened as follows: 
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  Kuesioner have been expressed valid and reliabel. 

 

  Descriptively that leadership variable according to employees not yet fulfilled criterion as leader 

having behavior Hasta-Brata. 

  Result of double correlation analysis indicate that the leadership variable by simultan have the 

relation which are positive and signifikan, with the value ( R
2
Adj = 0,616 and signifikansi (p = 

0,000). 
 

  Result of analysis of correlation parsial indicate that the variable of Moon leadership (X2), Star 
 

(X3), Ocean (X4), Water (X5), having relation with the job satisfaction the employees. Where, 

Moon  variable  (X2)  (ryx2-X1,X3,X4,X5,X6,X7,X8  =  0,348,  p  =  0,022),  Star  (X3)  (ryx3- 

X1,X2,X4,X5,X6,X7,X8  =  0,308,  p  =  0,044),  Ocean  (X4)  (ryx4-X1,X2,X3,X5,X6,X7,X8  = 

0,328, p = 0,032), Water (X5) (ryx5-X1,X2, X3,X4,X6,X7,X8 = 0, 326, p = 0,033). So the most 
 

dominant variable is Moon variable, while other leadership variable not signifikan. 
 

On the basis of the analysis result, to PT. XYZ Tbk leader suggested to: Doing improvement 
 

to all leadership variable, specially leader ability give the input to employees to increase its interest, 

giving clear job descrition to employees so that employees comprehend about goals which must be 

reached in the their job, and leader also give to feel the trust to moment employees experience of 

the difficult condition in order to realizing height job satisfaction employees. 
 

 
 

Keywords: Leadership, job satisfaction, employees 
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A. PENDAHULUAN 

 

 

Perubahan  lingkungan  bisnis  dan  kemajuan  teknologi  informasi  dengan  dinamisasi  yang 

tinggi  menuntut  organisasi  untuk  memperbarui  konsep  tentang  kepemimpinan  dalam  rangka 

menghadapi  persaingan  global.  Kepemimpinan  seringkali  dipandang  sebagai  rangkaian  kualitas 

pribadi yang didefinisikan dengan jelas, seperti visi, kharisma, intelijensi, dan keuletan yang hanya 

dimiliki oleh segelintir orang saja. Namun sebenarnya konsep kepemimpinan hendaknya dipahami 

bukan hanya sebagai serangkaian kualitas individual, tetapi lebih sebagai fenomena rasional. 

Para manajer saat ini menghadapi situasi yang sulit, dimana kecepatan laju globalisasi yang 

meningkat  dengan  cepat.  Akibatnya  kegiatan  kepemimpinan  menjadi  begitu  rumit  dalam  situasi 

bahwa armada kerja adalah majemuk, sehingga efektivitas kepemimpinan sangat diperlukan dalam 

menjawab  tantangan  ke  depan.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Prof.  Dr.  Yuamil  Chairiah  Agoes 

Achir,  Guru  Besar  Fakultas  Psikologi  UI  dan  Konsultan  HRD  di  beberapa  perusahaan  dalam 

bukunya Dr. Djokosantoso Moeljono, Beyond Leadership (2003:i): “Kita dapat mengkaji teori-teori 

kepemimpinan melalui berbagai  conceptual framework  yang dikembangkan di negara Barat  yang 

maju,  dan  dapat  kita  temukan  sejak  dari  teori  kepemimpinan  klasik  sampai  yang sangat  modern. 

Namun, ketika teori tertentu kita coba terapkan dalam lingkungan kerja atau lingkungan organisasi 

dalam konteks sosial-budaya kita di sini, kita sering kali menghadapi kenyataan bahwa teori-teori 

kepemimpinan yang berasal dari barat itu tidak sepenuhnya sesuai.” 

Kerja  suatu  organisasi  sangatlah  kompleks,  multidimensional,  dimanis  dan  probabilistik. 
 

Organisasi  terdiri  dari  antar  hubungan  bagian-bagian  dalam  suatu  sistem,  sumber  daya  manusia 

misalnya;  SDM  sebagai  aset  organisasi  yang  mempunyai  perasaan,  kebutuhan  emosional,  dan 

keinginan   yang  berbeda  tiap  individu,  merupakan  aset   yang  menjadi  prioritas  utama  untuk 

diperhatikan oleh pemimpin dalam organisasi. 

Perilaku manusia senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (goal-oriented), akan 

tetapi  kemampuan  dan  kinerja  tiap-tiap  manusia  tersebut  amat  sangat  terbatas  sekali  dan  banyak 

perbedaan, baik secara fisik, daya pikir, waktu, tempat, pendidikan, budaya dan banyak faktor yang 

lain.  Adanya  berbagai  keterbatasan  dan  perbedaan  tersebut,  maka  manusia  tidak  dapat  mencapai 

sebagian besar tujuannya tanpa melalui kerjasama yang baik dengan orang lain. 

Dalam suatu perusahaan, terdapat dua sisi aspek yang berbeda dalam mempengaruhi kinerja 
 

atau jalannya perusahaan. Pertama adalah aspek formal, aspek yang prosesnya terlihat jelas, dimana 
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aspek ini meliputi: visi dan misi, perencanaan strategi, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur 

serta  deskripsi  jabatan.  Kedua  adalah  aspek  informal,  yaitu  aspek  yang  tidak  terlihat  oleh  mata 

namun  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar,  aspek  ini  meliputi:  persepsi  terhadap  jabatan, 

tujuan  masing-masing  individu,  budaya  organisasi,  persaingan  masing-masing  elemen  organisasi 

dan kapabilitas yang dimiliki. 

Dari   dua   aspek   tersebut,   aspek   informal   diperlukan   seorang   pemimpin,   yang   mampu 

mengendalikan  dan  mengerahkan  para bawahannya  untuk  bisa  menunjukkan  kompetensinya  agar 

dapat  digunakan  secara  maksimal.  Sedangkan  pada  aspek  formal,  seorang  manajer  disni  yang 

berperan.   Dimana   ia   harus   mampu   merencanakan   strategi,   mengorganisasi   karyawan   dan 

menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam penerapan rencana strateginya. 

Kehandalan   seorang   pemimpin   dipengaruhi   oleh   beberapa   faktor,   diantaranya   adalah 
 

perilaku, gaya dan kewibawaan seorang pemimpin. Kesemuanya itu memberikan kontribusi secara 

simultan  dan  sinergis  dalam  bentuk  meningkatkan  kepuasan  kerja  karyawannya.  Para  karyawan 

sebagai   individu   pada   awalnya   memiliki   filsafat,   nilai-nilai,   prinsip-prinsip,   latar   belakang 

pendidikan  dan  pengalaman,  motivasi,  tujuan,  harapan  yang  berbeda-beda  dalam  bekerja.  Semua 

unsur  itu  saling berinteraksi  dengan  dikendalikan  oleh  pemimpin  dan  beradaptasi  dengan  budaya 

organisasi. Dengan kata lain setiap dan semua anggota organisasi mempersepsi budaya organisasi 

yang  telah  terbentuk  dan  menjadi  pedoman  berperilaku  dalam  bekerja,  dihubungkannya  dengan 

persepsinya mengenai kondisi lingkungan kerjanya, baik yang berkenaan dengan aspek hubungan 

antar  manusia  dengan  aspek-aspek  lainnya.  Persespsi  itu  secara  keseluruhan  menghasilkan  sikap 

dan perasaan atau suasana senang atau tidak senang sebagai iklim organisasi atau iklim kerja yang 

berpengaruh terhadap perilaku karyawan. 

Iklim kerja seperti yang diuraikan tersebut dapat dibentuk oleh para pimpinan. Iklim kerja 
 

yang direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan secara baik oleh pimpinan akan memberikan 

perasaan  senang,  terjamin  dan  aman  dalam  bekerja.  Dengan  kata  lain  kondisi  iklim  kerja  yang 

positif   yang   diciptakan   oleh   pimpinan   akan   memberikan   kepuasan   kerja   bagi   karyawan. 

Persoalannya  sekarang  adalah  mampukah  para  manajer  meningkatkan  kepemimpinannya  dalam 

lingkungan  kerja  atau  lingkungan  organisasi  dalam  konteks  sosial-budaya  kita,  sehingga  dapat 

berpengaruh   terhadap   kepuasan   kerja   karyawan   yang   pada   akhirnya   akan   berdampak   pada 

keunggulan yang lebih kompetitif bagi perusahaan. 
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Mengingat   pentingnya   kepuasan   kerja   karyawan   bagi   perusahaan   terlebih   lagi   bagi 

karyawan   sendiri,   berdasarkan   latar   belakang   yang   telah   diuraiakan,   penulis   tertarik   untuk 

mengangkat  permasalah  tersebut  sebagai  dasar  melakukan  penelitian  dalam  sebuah  tema  yaitu 

Hubungan Kepemimpinan Hasta-Brata terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. XYZ Tbk. 

 
 

1. Rumusan Masalah 
 

1) Apakah  kepemimpinan  Hasta-Brata  (Matahari,  Bulan,  Bintang,  Samudra,  Air,  Angin,  Api, 

Tanah) secara simultan berhubungan positif terhadap kepuasan kerja karyawan? 

2) Variabel   manakah   (Matahari,   Bulan,   Bintang,   Samudra,   Air,   Angin,   Api,   Tanah)   yang 
 

mempunyai hubungan paling kuat dengan kepuasan kerja? 
 

2. Tujuan Penelitian 
 

1) Untuk  menguji  dan  menganalisis  hubungan  kepemimpinan  Hasta-Brata  terhadap  kepuasan 

kerja karyawan. 

2) Untuk menguji dan menganalisis variabel kepemimpinan Hasta-Brata yang berhubungan paling 

kuat terhadap kepusan kerja karyawan 

3. Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
 

1) Bagi Obyek yang diteliti 
 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan kepada perusahaan sebagai 

dasar   peningkatan   maupun   perbaikan   terhadap   nilai-nilai   kepemimpinan   bagi   karyawan 

sehingga mampu menciptakan kepuasan kerja karyawan. 

2) Bagi Peneliti 
 

Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  wahana  untuk  mengaplikasikan  ilmu  pengetahuan  yang 

penulis miliki, khususnya manajemen sumber daya manusia di dalam dunia nyata. Selain itu 

untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman penulis untuk berpartisispasi 

membantu organisasi bisnis dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi. 

3) Bagi Pihak Lain 
 

Penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi  pihak  lain  sebagai  bahan  perbandingan  dan  tambahan 

pertimbangan  dalam  mempelajari  manajemen  sumber  daya  manusia,  khususnya  mengenai 

nilai-nilai kepemimpinan. 
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B. LANDASAN TEORI 

 

1. Teori Kepemimpinan 
 

Kepemimpinan  merupakan  salah  satu  isu  manajemen  yang  paling  banyak  dikupas  dan 

diteliti. Kepemimpinan merupakan salah satu topik yang paling banyak diamati sekaligus fenomena 

yang paling sedikit dipahami. Hal tersebut tampak jelas dalam perkembangannya banyak definisi 

yang  dikemukakan  untuk  merumuskan  konsep  kepemimpinan  sehingga  membuat  jumlah  definisi 

mengenai kepemimpinan hampir sama banyaknya dengan jumlah orang yang mencoba 

mendefinisikannya. Misalnya, dengan mengutip pendapat beberapa ahli, Paul Hersey dan Kenneth 

H Blanchard (1977:83-84) mengemukakan beberapa definisi kepemimpinan, antara lain: 
 

Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh 

kemauan untuk tujuan kelompok (George P Terry). 

Kepemimpinan  adalah  kegiatan  mempengaruhi  orang lain  agar  ikut  serta  dalam  mencapai 

tujuan umum (H.Koontz dan C. O'Donnell). 

Kepemimpinan  sebagai   pengaruh   antar  pribadi   yang  terjadi  pada  suatu  keadaan  dan 

diarahkan melalui proses komunikasi ke arah tercapainya sesuatu tujuan (R. Tannenbaum, Irving R, 

F. Massarik). 
 

Kepemimpinan  mempunyai  arti  yang  berbeda-beda  tergantung  pada  sudut  pandang  atau 

perspektif-perspektif dari para peneliti yang bersangkutan, misalnya dari perspektif individual dan 

aspek   dari   fenomena   yang   paling   menarik   perhatian   mereka.   Ada   sekelompok   pakar   yang 

berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan organisasi yang 

dapat  mengatasi  segala  macam  rintangan.  Kelompok  ini  cenderung  memandang  kepemimpinan 

sebagai  serangkaian  kualitas  pribadi  yang  didefinisikan  secara  jelas  (seperti;  visi,  kharisma, 

inteligensi, keuletan, dan seterusnya) yang hanya dimiliki oleh sejumlah individu yang mempunyai 

talenta khusus. 

Berdasarkan empat ancangan utama teori kepemimpinan dan sebagai bagian dari yang telah 
 

diuraikan diatas, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang banyak digunakan oleh para manajer 

dalam mengarahkan mencapai tujuan perusahaan. 

 
 

2. Konsep Kepemimpinan Hasta Brata 
 

Erat hubungannya dengan kematangan dalam bidang pekerjaan maupun kematangan dalam 

bidang  psikologis,  maka  dalam  memimpin  seseorang  akan  mempunyai  gaya  yang  berbeda-beda 
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dengan  pemimpin  lainnya.  Selain  itu,  gaya  kepemimpinan  seseorang  itu  bukanlah  semata-mata 

bergantung pada watak seseorang pemimpin saja, tetapi ada kecenderungan dari seorang pemimpin 

untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam meghadapi bawahan yang beraneka 

ragam tingkat kedewasaanya. 

Kemampuan seorang pemimpin untuk mengerti dan mendalami kemampuan dan 
 

kedewasaan bawahannya sangat berpengaruh pada gaya yang dipilihnya dalam memimpin dan pada 

gilirannya akan mempengaruhi tercapainya tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, 

kepemimpinan tidak semata-mata dipandu oleh kualitas intelektual tetapi juga harus bersama-sama 

kualitas  emosional  dan  kualitas  spiritual,  untuk  menjawab  tantangan-tantangan  yang  mengemuka 

dalam   menanggapi   problem   kepemimpinan   yang   muncul.   Kita   dapat   mengkaji   teori-teori 

kepemimpinan melalui berbagai  conceptual framework  yang dikembangkan di negara Barat  yang 

maju,  dan  dapat  kita  temukan  sejak  dari  teori  kepemimpinan  klasik  sampai  yang sangat  modern. 

Namun, ketika teori tertentu kita coba terapkan dalam lingkungan kerja atau lingkungan organisasi 

dalam  konteks  sosial-budaya  kita  disini,  kita  sering kali  menghadapi  kenyataan  bahwa  teori-teori 

kepemimpinan   yang   berasal   dari   barat   itu   tidak   sepenuhnya   sesuai.   Salah   satu   konsep 

kepemimpinan  yang  sesuai  untuk  menjawab  tantangan  terkemuka  dan  sesuai  untuk  diterapkan 

dalam lingkungan kerja atau lingkungan organisasi dalam konteks sosial-budaya kita disini adalah 

konsep  Hasta-Brata.  Konsep  ini  berasal  dari  India  yang  kemudian  dikembangkan  oleh  orang 

Indonesia melalui dunia pewayangan. 

Secara  keilmuan,  konsep  ini  sebenarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  telah  ditulis 

oleh  banyak  pakar  tetapi  tidak  secara  keseluruhan.  Terlihat  dari  beberapa  teori  yang  banyak  kita 

kenal,  isi  dan  maksud  di  dalam  teori  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  konsep  ini.  Dalam 

kepemimpinan  matahari,  seorang  pemimpin  mempunyai  perilaku  seperti  yang  dikemukakan  oleh 

Refter (1941), kepemimpinan adalah sesuatu kemampuan untuk mengajak atau mengarahkan orang 

orang   tanpa   memakai   pembawa   atau   kekuatan   formal   jabatan   atau   keadan   luar.   Dalam 

kepemimpinan bulan, seorang pemimpin mempunyai sifat seperti yang dikemukakan oleh. Haiman 

(1951),  kepemimpinan  adalah  suatu  usaha  untuk  mengarahkan  prilaku  orang  lain  guna  mencapai 
 

tujuan   khusus.   Kepemimpinan   bintang,   seorang   pemimpin   mempunyai   sifat   seperti   yang 

dikemukakan  oleh  Dubin  (1951),  kepemimpinan  adalah  menggunakan  wewenang  dan  membuat 

keputusan-keputusan. Dalam kepemimpinan samudra, seorang pemimpin mempunyai sifat seperti 

yang dikemukakan oleh Wahjosumidjo (1984), kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau 
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interaksi antara pemimpin, bawahan dan situasi. Kepemimpinan yang mempunyai perilaku seperti 

air, seorang pemimpin mempunyai sifat seperti yang dikemukakan oleh Rauch dan Behling dalam 

Yukl (1996) Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang 

diorganisasi   ke   arah   pencapaian   tujuan.   Dalam   kepemimpinan   angin,   seorang   pemimpin 

mempunyai  sifat  seperti  yang dikemukakan  oleh  Tannenbaum,  Irving  R,  Massarik  dalam  Hersey 

dan  Blanchard  (1977)  kepemimpinan  sebagai  pengaruh  antar  pribadi  yang  terjadi  pada  suatu 

keadaan   dan   diarahkan   melalui   proses   komunikasi   ke   arah   tercapainya   sesuatu   tujuan. 

Kepemimpinan  dengan  berperilaku  seperti  sifat  api,  seorang  pemimpin  mempunyai  sifat  seperti 

yang  dikemukakan  oleh  Freeman  atau  Taylor  (1950),  kepemimpinan  adalah  kemampuan  untuk 

menciptakan  kegiatan  kelompok  mencapai  tujuan  organisasi  sehingga  efektifitas  maksimum  dan 

kerjasama dari tiap-tiap individu. Dalam kepemimpinan tanah, seorang pemimpin mempunyai sifat 

seperti yang dikemukakan oleh Koontz dan Donnell (1976), kepemimpinan adalah seni membujuk 

bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan semangat keyakinan. 
 

Sumber ajaran ini adalah dari 8 (delapan) wejangan Prabu Ramawijaya dari Ayodya kepada 

Raden  Wibisana  yang  akan  memimpin  Alengka  setelah  selesainya  perang  antara  Rama  melawan 

Rahwana.  Secara  singkat,  ajaran  Hasta  Brata  adalah  suatu  ajaran  yang  menggambarkan  sifat  8 

(delapan) “pengejawantahan” (manivestasi) dari Tuhan Yang Maha Esa di alam semesta ini, yaitu 
 

sifat-sifat tanah, api, angin, air, angkasa, bulan, matahari, dan bintang. (Moeljono, 2003:62). 
 

Dalam bukunnya Anand Krishna Self Leadership (2004:109) disebutkan bahwa ada delapan 

sifat kepemimpinan yang dirumuskan oleh para leluhur kita, yang kemudian disebut Asta-Brata atau 

Delapan  Butir  Pedoman.  Sesuai  dengan  keadaan,  jaman,  dan  lingkungan,  delapan  butir  tersebut 

sering   ditafsirkan   dengan   penekanan-penekanan   yang   berbeda,   atau   menggunakan   idiom, 

terminologi, istilah  yang berbeda. Ada sebuah  versi  yang berasal dari Kitab Pedoman Huku bagi 

Manusia gubahan Manu,  yang juga disebut Manusmriti atau Manawadharma Shastra dan berasal 

dari India. 

Kitab  tersebut  diperkirakan  sudah  berusia  lebih  dari  5000  tahun.  Kemudian,  ada  sebuah 

versi  yang  lebih  muda,  hasil  rumusan  Mpu  Yogishwara  sebagaimana  yang  disampaikan  dalam 

karyanya  yang  berjudul  Kakawin  Ramayana.  Versi  ini  sudah  berusia  lebih  dari  1000  tahun,  dan 

berasal dari negeri kita sendiri. 

Versi  lain  adalah  berasal  dari  Keraton  Surakarta  yang  jelas  merupakan  adaptasi  dari  dua 

karya  besar  sebelumnya  yang  sudah  di-update  dan  terasa  selaras  dengan  perkembangan  jaman. 
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Menurut Anand Krishna versi ini dipopulerkan oleh Sri Pakoe Boewono III dari Keraton  Surakarta 

sekitar  125  tahun  yang  lalu.  Seorang  pemimpin  sejati  menurut  versi  ini  harus  mempelajari, 

menguasai dan meniru sifat-sifat alam berikut: Matahari, Bulan, Bintang, Bumi, Air, Api, Angin, 

Samudera. (Krishna, 2004:110-116) 

Sedangkan  dalam  bukunya  Achmad  Mubarok  dan  B.  Wibowo  tentang  Etika  dan  Moral 
 

Kepemimpinan   (2003:47-49)   menyebutkan   bahwa   Hasta   Brata   menggariskan   delapan   asas 

kepemimpinan  yang  digambarkan  melalui  delapan  tokoh  dewa  atau  juga  dilambangkan  oleh 

delapan  unsur  alam,  yaitu:  Hyang  Surya  (watak  matahari),  Hyang  Candra  (watak  Bulan),  Hyang 

Kartika  (watak  Bintang),  Hyang  Bayu  (watak  Angin),  Hyang  Himando  (watak  Awan/Mendung), 

Hyang Brama (watak Api), Hyang Baruna (watak Samudera), Hyang Pratala (watak Bumi). 

Secara   detail   sifat-sifat   pemimpin   dari   konsep   kepemimpinan   Hasta-Brata   tersebut 
 

dijabarkan sebagai berikut: (Moeljono, 2003:62-64). 
 

i. Matahari 
 

Matahari merupakan sumber energi yang menopang kehidupan di bumi yang membuat semua 

mahluk  hidup  tumbuh  dan  berkembang.  Seorang  pemimpin  hendaknya  mampu  mendorong  dan 

menumbuhkan daya hidup rakyat atau anak buahnya untuk membangun negara atau lembaganya, 

dengan memberikan bekal lahir dan batin untuk mampu berkarya serta menjalankan tugas sebaik- 

baiknya. 

ii. Bulan 
 

Sifat  bulan  adalah  memberikan  sinar  terang  pada  waktu  malam.  Seorang  pemimpin  wajib 

memberikan  sinar  yang  menimbulkan  semangat  serta  rasa  percaya  dan  terlindung  dari  rakyatnya 

dalam  situasi  yang  pada  suatu  saat  mengalami  krisis,  kesusahaan  lahir  batin.  Pemimpin  wajib 

memberikan  pula  pelajaran-pelajaran,  penerangan,  yang  mengangkat  bawahannya  dari  gelapnya 

kebodohan. 

iii. Bintang 
 

Sebagai benda langit dalam kurun waktu yang lama, bintang senantiasa mempunyai tempat 

yang tetap dilangit sehingga dapat menjadi pedoman arah (kompas). Seorang pemimpin hendaknya 

menjadi teladan rakyat atau anak buahnya, tidak ragu menjalankan keputusanyang telah disepakati, 

serta tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang diduga akan menyesatkan. 
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iv. Samudra 

 

Keberadaan samudra mempunyai kekuasaan yang tak terbatas, sehingga mampu menampung 

apasaja  yang  datang  padanya.  Seorang  pemimpin  hendaknya  mempunyai  keluasaan  batin  dan 

kemampuan  mengendalikan  diri  yang  kuat  hingga  dengan  sabar  mampu  menampung  pendapat 

rakyatnya atau anak buahnya yang bermacam-macam ragam sesuai dengan keperluan, persepsi, dan 

posisi  masing-masing.  Bahkan,  pemimpin  harus  mampu  menampung  berita  apapun  mengenai 

dirinya,  baik  yang  positif  maupun  yang  negatif  tanpa  kehilangan  pengamatan  diri,  sabar  dan 

tawakal. 

v. Air 
 

Sifat  air  adalah  warata  maratani  (comuni  cerendevaten).  Artinya  air  itu  dapat  rata  dan 

bersimbah kemana-mana secara seimbang. Demikian pula, seorang pemimpin wajib mengusahakan 

meratanya kemakmuran, keselamatan, dan kesejahteraan anak buahnya pada derajat dan mertabat 

yang sama dihatinya. 

vi. Angin 
 

Angin selalu berada disegala tempat, tanpa membedakan dataran tinggi atau rendah, kota atau 

desa, orang kaya atau miskin. Seorang pemimpin hendaknya selalu dekat dengan rakyat atau anak 

buah  tanpa  membedakan  derajat  dan  martabatnya,  sehingga  secara  langsung  dapat  mengetahui 

keadaan dan keinginan rakyat atau anak buahnya. 

vii. Api 
 

Api   mempunyai   sifat   panas   tetapi   suci.   Sifat   pemimpin   harus   berani   “membakar” 

kekurangan-kekurangan dan memperbaiki kembali serta “menggodok” yang baru yang lebih baik, 

sesuai  keperluan.  Tampil  berwibawa  dan  berani  menegakkan  hukum  dan  kebenaran  secara  tegas 

dan tuntas tanpa pandang bulu. 

 
 

viii. Tanah 
 

Sifat tanah adalah murah dan senantiasa selalu memberi, dalamn arti apa saja yang ditanam 

tumbuh berlipat ganda bagi yang menanam. Bahkan, kekayaan yang terkandung didalam tanah jika 

diolah  akan  menambah  kesejahteraan  pengolahnya.  Tanah  juga  mempunyai  sifat  teguh  dan  kuat, 

sabar  dan  menerima  segalanya,  tidak  pernah  mengeluh  dibebani  apapun  dan  tidak  membeda- 

bedakan,  serta  selalu  menerima  apa  saja  yang  jatuh  diatasnya.  Watak  dan  perilaku  pempimpin 

seyogyanya tangguh dan sabar serta tidak menyerah terhadap segala keadaan. 
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Pijakan  filosofi  orang  Timur  khususnya  Jawa  dalam  hidupnya  menyerahkan  diri  kepada 

hukum Illahi dengan bertitik tolak pada penghayatannya terhadap alam semesta 

(makrocosmos/jagad besar) dan menjadikannya sebagai tempat belajar atau guru (dalam membaca 
 

situasi alam) sehingga mendapatkan hikmah bagi dirinya (mikrocosmos/jagad kecil). Ketika melihat 

matahari, bulan, bintang dan benda-benda alam raya, maka yang ada dalam penghayatannya adalah 

ingin mengidentifikasikan kekuatan dan sifat-sifat benda-benda di alam raya tersebut untuk dihayati 

dalam upaya membangun keluhuran akhlak dan budi pekertinya. 

Ajaran Hasta Brata pada dasarnya mengambil tamsil dari sifat kosmos yang mempunyai ciri- 

ciri  berjalan  sesuai  dengan  kodrat  dan  hukum  IIlahi,  serta  tidak  akan  pernah  menyimpang  dari 

kodratnya.  Misalnya  matahari  terbit  dari  timur  dan  tenggelam  di  barat  setiap  hari.  Unsur-unsur 

Hasta  Brata  secara  mikrocosmos  terdapat  dalam  diri  manusia.  Ketika  manusia  menyadari  hal 

tersebut dan mengerti akan kodratnya, maka ia bisa memahami jati dirinya yang tergambar dalam 

tindakannya, sehinggga dalam berbuat segala sesuatu disesuaikan dengan posisi dan porsinya. Maka 

akan  terbentuk  individu-individu  yang  arif  bijaksana,  penuh  pengertian,  sabar  dan  ikhlas,  yang 

wujud  nyatanya  adalah  pengendalian  diri.  Ketika  Hasta  Brata  kita  rujuk  kepada  hukum-hukum 

alam,  dan  secara  vertikal  kita  hadapkan  pada  Sang  Pencipta,  maka  yang  terjadi  adalah  sebuah 

kesadaran bahwa semua laku (kegiatan) yang kita lakukan merupakan sebuah ibadah. 

Jika  seseorang  bertindak  seperti  yang  diajarkan  Hastha  Brata  dengan  dilandasi  keimanan 

kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sesuai  dengan  agamanya,  maka  ambisi,  kecurigaan,  kebohongan, 

kesewenang-wenangan, perbenturan   kepentingan   pribadi   dan   kelompok,   perselisihan   serta 

pertentangan  antar  Suku,  Agama,  Ras,  dan  Antar  golongan  tidak  akan  terjadi  sehingga  ancaman 

disintegrasi tidak akan terjadi dan perwujudan cita-cita bersama akan tercapai. 

 
 

3. Kepuasan Kerja 
 

Kepuasan  kerja  merupakan  hal  yang  bersifat  individual.  Setiap  individu  memiliki  tingkat 

kepuasan  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  sistem  dan  nilai  yang  berlaku  bagi  dirinya.  Hal  ini 

karena  adanya  perbedaan  pada  masing-masing  individu,  semakin  banyak  aspek-aspek  pekerjaan 

yang  sesuai  dengan  keinginan  individu  tersebut,  maka  semakin  tinggi  tingkat  kepuasan  yang 

dirasakannya. 
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Kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosi yang menyenangkan atau positif, sebagai akibat 

dari  pengalaman  atau  penilaian  kinerja  seseorang  dan  persepsi  bagaimana  baiknya  pekerjaan 

memberikan suatu yang berarti. (Luthans, 1995:113). 

Berikut  beberapa  teori-teori  tentang  kepuasan  kerja,  yaitu  teori  1).  Teori  keseimbangan 
 

(Equity  theory)  2)  Teori  perbedaan  (Discrepancy  theory)  3)  Teori  pemenuhan  kebutuhan  (Need 

Fullilment theory), 4) Teori duan faktor Two-faktor theory, 5) Teori pandangan kelompok (Social 

reference group theory), 6) Teori penghargaan (Expectancy Theory). Mangkunegara (2000:120) 

Fullilment theory adalah teori yang pertama kali dikembangkan. Menurut teori ini kepuasan 

kerja  merupakan  refleksi  dari  pekerjaan  yang  memberikan  nilai  positif.  Toeri  ini  hanya  melihat 

kepuasan dari objek yang dimiliki seseorang. 

Discrepancy theory adalah kepuasan kerja diukur melalui selisih antara apa yang seharusnya 
 

dirasakan  dengan  kenyataan  yang dirasakan.  Teori  ini  pertamakali  dipelopori  oleh  Porter  (1961). 

Porter mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya 

dengan kenyataan yang dirasakan. 

Equity theory, memiliki prinsip bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung 
 

apakah  ia  merasakan  adanya  keadilan  atau  tidak  atas  situasi  yang  terjadi.  Perasaan  ini  dapat 

dirasakan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain  yang sekelas, sekantor ataupun 

ditempat  lain.  Teori  ini  dikembangkan  oleh  Adams  (1963).  Sedangkan  pendahulu  dari  teori  ini 

adalah Zaleznik (1958) dikutip dari Locke (1969). Menurut teori ini, elemen-elemen equity ada tiga, 

yaitu: Input, Outcomes, Comparison person, dan equity in equity (Wexley dan Yukl, 1997). Input 

merupakan  sesuatu  yang  berharga  yang  dirasakan  oleh  karyawan  sebagai  sumbangan  terhadap 

pekerjaan,  seperti:  pendidikan,  pengalaman,  kemampuan,  dan  sebagainya.  Sedangkan  outcomes 

adalah  segala  sesuatu  yang  berharga,  yang  dirasakan  karyawan  sebagai  hasil  dari  pekerjannya, 

seperti:  gaji,  status,  pengakuan/penghargaan,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  yang  dimaksud 

dengan Comparison Person adalah kepada orang lain dengan siapa karyawan membandingkan rasio 

input-outcomes yang dimilikinya. Comparison ini bisa berupa seseorang diperusahaan yang sama, 

atau ditempat lain, atau bisa juga dengan dirinya sendiri diwaktu lain. 

Kelemahan  dari  teori ini  adalah  kenyataan  kepuasan orang dapat ditentukan oleh  individu 

differences (misalnya pada orang yang melamar pekerjaan kemudian ditanya berapa besar gaji yang 

diinginkannya).  Selain  itu  menurut  Locke  (1969)  tidak  linearnya  hubungan  antara  besarnya 

kompensasi (misal upah) dengan tingkat kepuasan lebih banyak bertentangan dengan kenyataan. 
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Two-faktor theory, teori ini dikembangkan oleh Herzberg (1959). Teori ini membagi situasi 

yang  mempengaruhi  sikap  seseorang  terhadap  pekerjaannya  kedalam  dua  kelompok,  yaitu:  1) 

Satisfiers,  yaitu faktor-faktor atau situasi  yang membuktikan sumber kepuasan kerja,  yang terdiri 

dari  prestasi,  pengakuan,  pekerjaan  itu  sendiri  dan  tanggung  jawab,  2)  Dissatisfiers  atau  hygiene 

factor,   yaitu   faktor-faktor   yang   terbukti   menjadi   sumber   ketidakpuasan,   yang   terdiri   dari 

kebijaksanaan dan administrasi organisasi, gaji, hubungan antar karyawan, kondisi kerja, keamanan 

kerja serta status. 

Dari ketiga faktor diatas, pemilihan atas teori mana yang akan digunakan adalah tergantung 

pada tujuan pemakaiannya. Jika mencari aspek-aspek pekerjaan yang merupakan sumber kepuasan 

kerja atau ketidakpuasan kerja disuatu tempat, maka teori dua faktor merupakan pilihan yang lebih 

tepat  (Herbert,  1976)  dikutip  oleh  Yahya  Umar  (1979).  Jika  orang  ingin  mengetahui  kepuasan 

terhadap golongan gaji atau pangkat, mungkin sekali equity theory akan lebih relevan, sedangkan 

apabila  orang  akan  memprediksi  efek  dari  kepuasan  kerja,  maka  discrepancy  theory  akan  lebih 

cocok. 

Kepuasan  kerja  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya,  menurut  Luthans  dalam 
 

bukunya Umar (2004:36) kepuasan kerja seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 
 

1.   Pembayaran, seperti gaji dan upah 
 

Berkaitan dengan tingkat gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan. 
 

2.   Pekerjaan itu sendiri 
 

Mencakup  jenis  pekerjaan  yang  dipegang  dengan  kemampuan  dan  latar  belakang  pendidikan 

serta pengalaman. 

3.   Promosi pekerjaan 
 

Mencakup   penghargaan   dan   promosi   pekerjaan   yang   memungkinkan   untuk   maju   dan 

berkembang. 

 
 

4.   Kepenyeliaan (supervisi) 
 

Berkaitan  dengan  kualitas  supervisi  yang  mencakup  teknik  membantu  pekerja  dan  dukungan 

sosial dalam melaksanakannya yang dilaksanakan secara teratur, terjadwal, dan transparan. 

5.   Rekan sekerja 
 

Hubungan dengan rekan sekerja yang mencakup hubungan sosial yang harmonis. 
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Menurut  Wexley  &  Yukl  (1977)  dalam  bkunya  As’ad  (2003:116).  Kepuasan  kerja  ini 

ternyata pengukurannya sangat bervariasi, baik dari segi analisa statistiknya maupun pengumpulan 

datanya. 

Sedangkan   dalam   bukunya   Mangkunegara,   (2000:126)   disebutkan   bahwa,   mengukur 

kepuasan  kerja  seseorang  dapat  digunakan  skala  indeks  deskripsi  jabatan,  skala  kepuasan  kerja 

berdasarkan ekspresi wajah, dan kuesioner kepuasan kerja Minnesota. 

Dalam  penelitian  ini  pengukuran  kepuasan  kerja  dilakukan  dengan  kuesioner  Minnesota. 
 

Alasan  penggunaan  instrumen  pengukuran  kepuasan  kerja  Minnesota  Satisfaction  Questionnairre 
 

(MSQ) adalah kuesioner Minnesota memuat faktor-faktor kepuasan kerja yang dikemukakan oleh 

Luthans. Kuesioner yang ada dimodifikasi dan disesuaikan (diadaptasi) dengan permasalahan yang 

diangkat  sehingga  beberapa  jawaban  yang  diberikan  responden  (karyawan)  tersebut  dapat  benar- 

benar memberikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 
 

4. Hubungan Kepemimpinan dengan Kepuasan Kerja 
 

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan faktor-faktor kepuasan kerja menurut Luthans 

yaitu  Pembayaran  (seperti  gaji  dan  upah),  Jenis  pekerjaan,  Promosi  pekerjaan,  Kepenyeliaan 

(supervisi), Rekan sekerja, apabila direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan secara baik oleh 
 

pemimpin akan memberikan perasaan senang, terjamin dan nyaman dalam bekerja. Kondisi setiap 

dan semua anggota organisasi/karyawan seperti itu dalam bekerja merupakan kondisi yang kondusif 

untuk diberdayakan secara maksimal. 

Dikatakan oleh Louis A. Allen tentang pentingnya unsur manusia dalam menjalankan roda 
 

industri: (As’ad, 2003:103) 
 

“Betapapun sempurnanya rencana-rencana, organisasi, dan pengawasan serta penelitiannya, 

bila  mereka  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  minat  dan  gembira  maka  suatu 

perusahaan tidak akan mencapai hasil sebanyak yang sebenarnya dapat dicapai”. 

Dari uraian Allen tersebut bahwa faktor manusia ternyata cukup berperan dalam mencapai 

hasil  sesuai  dengan  tujuan  perusahaan.  Memberikan  motivasi  dan  menciptakan  lingkungan  kerja 

yang  kondusif  agar  kepuasan  kerja  dapat  tercapai  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  pimpinan 

perusahaan. 

Dimana  banyak  peneliti  yang  sudah  melakukan  penelitian  tentang  kepemimpinan  dalam 

hubungannya dengan kepuasan, seperti yang dirumuskan oleh Barelson dan Skiner, yang merangkai 
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“Rantai  Kebutuhan-Keinginan-Kepuasan”  dalam  bukunya  Harold  Koontz,  Cyril  O’Donnell  dan 

 

Heinz Weihrich, (1990:115). 
 

Kepemimpinan  sangat  memerlukan  sikap  dan  perilaku  yang  positif  dari  setiap  dan  semua 

anggota organisasinya dalam bekerja. Kondisi itu mengharuskan setiap dan semua pemimpin untuk 

berusaha  menciptakan  dan  mengembangkan  kepuasan  kerja  pada  anggota  organisasinya  dalam 

menentukan dan membantu para karyawan tersebut meningkatkan kepuasan kerjanya. 

 
 

5.  Kajian Pustaka 
 

Kajian pustaka ditujukan untuk mempelajari dan mengkaji hasil-hasil penelitian  yang pernah ada 

pada bidang yang sama. Adapun kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

1.   Kanyanoori Damarvidya (2003) 
 

Melakukan  penelitian  tentang  Hubungan  Gaya  Kepemimpinan  dengan  Kepuasan  Penilaian 

Kinerja  pada  karyawan  PT.  Jasa  Raharja  (persero).  Hasil  penelitian  tersebut  menyimpulkan 

sebagai berikut: 

a.   Analisis korelasi product moment menghasilkan bahwa variabel kepemimpinan 
 

transformasional  dan  variabel  kepemimpinan  transaksional  memiliki  hubungan  yang tidak 

sama dengan variabel kepuasan penilaian. 

b.   Terdapat  hubungan  positif  dan  signifikan  antara  gaya  kepemimpinan  transformasional 

dengan  kepuasan  penilaian  kerja  dengan  angka  korelasi  0,340  dengan  taraf  signifikansi 

0,000. 
 

c.   Tidak  ada  hubungan  antara  gaya  kepemimpinan  transaksional  dengan  kepuasan  penilaian 

kerja dengan angka korelasi 0,093 dengan taraf signifikansi 0,213. 

d.   Korelasi  antara  variabel  kepemimpinan  transformasional  dengan  trust  kepada  pimpinan 
 

mempunyai nilai paling besar dengan rhitung 0,557 dengan taraf signifikansi 0,000. 
 

 
 

2.   Salimin (1999). 
 

Melakukan  penelelitian  tentang  Hubungan  antara  mutasi  promosi  dengan  kepuasan  kerja 

pegawai struktural dilingkungan pemda kotamdya dati II Surakarta. Hasil penelitian dan analisis 

baik  secara  kauntitatif  maupun  kualitatif  disimpulkan:  Hasil  lain  analisis  korelasi  mengenai 

promosi  terhadap  kepuasan  kerja  pegawai  menunjukkan  bahwa  korelasi  untuk  rx2y  adanya 

hubungan  yang  positif  atau  searah  dengan  derajat  keeratan  yang  cukup  kuat.  Dari  hasil 
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perolehan  angka  koefisien  korelasi  tersebut  lebih  lanjut  dapat  digunakan  untuk  memperoleh 

nilai   koefisien   determinasinya.   Dari   hasil   analisa   korelasi   parsial   bahwa   kedua   variabel 

mempunyai hubungan yang cukup erat. Akan tetapi jika dilihat dari besarnya angka koefisien 

korelasi maka untuk variabel mutasi X1 mempunyai nilai koefisien korelasi lebih tinggi yaitu 

sebasar 0,65172 hal ini menunjukkan bahwa mutasi mempunyai pengaruh yang lebih dominan 

terhadap kepuasan kerja pegawai. 

3.   Sri Larasati (1999). 
 

Hubungan  kepemimpinan,  motivasi  dan  lingkungan  kerja  dengan  kinerja  karyawan  hotel 
 

Ambarukmo. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, 
 

Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  terbukti  bahwa  ada  hubungan  erat  dan  efektif  secara  kolektif 

antara kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan sebesar 0,607 

(60,7%).  Besarnya  masing-masing  variabel  independen  (Kepemimpinan  25,199%,  Motivasi 
 

32,754%, Lingkungan kerja 2,74%) dengan Kinreja karyawan. 
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6.  Kerangka Fikir 
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7.  Formalisasi Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka fikir yang telah diilustrasikan sebelumnya, formalisasi hipotesis yang bentuk 

adalah sebagai berikut: 

H1 : Kepemimpinan   Hasta-Brata   secara   simultan   memiliki   hubungan   yang   positif   dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

H2-H8   : Kepemimpinan   Hasta-Brata   secara   parsial   memiliki   hubungan   yang   positif   dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

 
 

C. METODE PENELITIAN 
 

1. Populasi 
 

Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas,  obyek/subyek  yang  mempunyai 

kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian 

ditarik kesimpulan. Sugiyono (2004:55). 

Penelitian ini menggunakan karyawan di bawah pimpinan Manajer Cabang PT. XYZ Tbk. 

yang  berada  di  Yogyakarta  sebagai  populasi  penelitian.  Total  populasi  karyawan  sebanyak  75 

karyawan,  karena  populasi  masih  dalam  jangkauan  kemampuan  peneliti,  maka  total  populasi 

digunakan semua (sensus). 

2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 

1). Variabel Independen 
 

X   =  Kepemimpinan Hasta-Brata 
 

Kepemimpinan  Hasta-Brata  merupakan  kepemimpinan  yang  menggambarkan  sifat  8  (delapan) 
 

“pengejawantahan” (manivestasi) dari Tuhan Yang Maha Esa di alam semesta ini, yaitu: Matahari, 

Bulan, Bintang, Samudra, Air, Angin, Api dan tanah. (Moeljono, 2003:62-64). 

Kepemimpinan Hasta-Brata adalah delapan laku, watak, atau nilai-nilai yang harus dipegang 

teguh dan dilaksanakan oleh seorang pemimpin atau siapa saja yang menjadi pemimpin di kantor, di 

sekolah, di masyarakat, di rumah bahkan sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri secara konsekuen. 

(www.jawapalace.org/hastabrata.html) 
 

X1 =  Matahari 
 

Dalam kepemimpinan matahari, seorang pemimpin mempunyai perilaku seperti yang dikemukakan 

oleh Refter (1941), kepemimpinan adalah sesuatu kemampuan untuk mengajak atau mengarahkan 
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orang-orang  tanpa  memakai  pembawa  atau  kekuatan  formal  jabatan  atau  keadaan  luar.  Perilaku 

seorang pemimpin yang mempunyai sifat matahari tersebut dapat diukur melalui, 

 Mampu memberi sugesti kepada karyawan untuk membangun dalam meningkatkan 
 

perusahaan. (X1.1), 
 

 Mampu memberi bekal lahir dan batin kepada karyawan untuk berkarya. (X1.2), 
 

 Mampu memberi motivasi kepada karyawan untuk meningkatkan produktifitas. (X1.3). 

X2 =  Bulan 

Dalam  kepemimpinan  bulan,  seorang pemimpin  mempunyai  sifat  seperti  yang dikemukakan  oleh 

Haiman  (1951),  kepemimpinan  adalah  suatu  usaha  untuk  mengarahkan  prilaku  orang  lain  guna 

mencapai tujuan khusus. Perilaku pemimpin yang berwatak bulan dapat diukur dari, 

 Mampu memberi masukan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensinya. (X2.1), 
 

 Mampu  memberi  deskripsi  yang  jelas  kepada  karyawan  sehingga  karyawan  lebih  paham 

tentang  pekerjaanya. (X2.2), 

 Mampu memberi rasa percaya kepada karyawan saat mengalami kondisi sulit. (X2.3). 

X3 =  Bintang 

Dalam kepemimpinan bintang, seorang pemimpin mempunyai sifat seperti yang dikemukakan oleh 
 

Dubin (1951), kepemimpinan adalah menggunakan wewenang dan membuat keputusan- keputusan. 

Perilaku seorang pemimpin yang mempunyai sifat bintang dapat diukur melalui, 

 Mampu menjadi teladan bawahannya. (X3.1) 
 

 Mampu menjalankan keputusan yang telah disepakati tanpa ragu-ragu. (X3.2). 
 

 Mampu  mempertahankan  keputusan  yang  telah  disepakati  dengan  tidak  mudah  terpengaruh. 
 

(X3.3) 
 

X4 =  Samudra 
 

Dalam kepemimpinan samudra, seorang pemimpin mempunyai sifat seperti yang dikemukakan oleh 

Wahjosumidjo   (1984),   kepemimpinan   adalah   proses   antar   hubungan   atau   interaksi   antara 

pemimpin, bawahan dan situasi. 

Perilaku seorang pemimpin yang seperti samudra dapat diukur berdasarkan, 
 

 Mampu mengandalikan diri dalam menghadapi keluhan karyawan(X4.1), 
 

 Mampu menampung aspirasi karyawan (X4.2), 
 

 Mempunyai keleluasaan hati dalam menerima kritik (X4.3). 
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X5 =  Air 

 

Dalam  kepemimpinan  air,  seorang  pemimpin  mempunyai  sifat  seperti  yang  dikemukakan  oleh 

Rauch  dan  Behling  dalam  Yukl  (1996)  Kepemimpinan  adalah  proses  mempengaruhi  aktivitas- 

aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. 

Perilaku seorang pemimpin yang mempunyai sifat air dapat diukur dari, 
 

 Mampu meratakan kemakmuran karyawan sesuai haknya (X5.1), 
 

 Mampu memberikan keselamatan kepada karyawannya (X5.2), 
 

 Menempatkan karyawannya pada derajat dan martabat yang sama dihatinya (X5.3). 

X6 =  Angin 

Dalam  kepemimpinan  angin,  seorang pemimpin  mempunyai  sifat  seperti  yang dikemukakan  oleh 

Tannenbaum,  Irving  R,  Massarik  dalam  Hersey  dan  Blanchard  (1977)  kepemimpinan  sebagai 

pengaruh antar pribadi yang terjadi pada suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi ke 

arah tercapainya sesuatu tujuan. 

Perilaku seorang pemimpin yang memiliki sifat angin dapat diketahui berdasarkan, 
 

 Kemampuan untuk dekat dengan karyawan (X6.1), 
 

 Mengetahui keadaan dan kondisi karyawan (X6.2), 
 

 Mengetahui keinginan karyawan (X6.3), 

X7 =  Api 

Dalam  kepemimpinan  api,  seorang  pemimpin  mempunyai  sifat  seperti  yang  dikemukakan  oleh 
 

Freeman  atau  Taylor  (1950),  kepemimpinan  adalah  kemampuan  untuk  menciptakan  kegiatan 

kelompok mencapai tujuan organisasi sehingga efektifitas maksimum dan kerjasama dari tiap-tiap 

individu. 

Perilaku seorang pemimpin dengan sifat api dapat ukur melalui, 
 

 Menghilangkan kekurangan dan ego pemimpin yang ada pada dirinya. (X7.1) 
 

 Mampu  melakukan  perbaikan  terhadap  tingkah  lakunya,  “membakar”  cara  pandang yang 
 

sempit. (X7.2) 
 

 Berani dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan. (X7.3). 

X8 =  Tanah 

Dalam  kepemimpinan  tanah,  seorang  pemimpin  mempunyai  sifat  seperti  yang  dikemukakan  oleh 
 

Koontz dan Donnell (1976), kepemimpinan adalah seni membujuk bawahan untuk menyelesaikan 

pekerjaan-pekerjaan mereka dengan semangat keyakinan. 
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Perilaku pemimpin seperti tanah dapat diukur melalui, 
 

 Tangguh dan kuat dalam menghadapi segala masalah (X8.1) 
 

 Sabar dan menerima segalanya dalam menghadapi persoalan (X8.2) 
 

 Tidak mudah menyerah dalam menjalankan tugas demi kepentingan karyawan dan perusahaan 
 

(X8.3). 
 
 

2). Variabel Dependen 
 

Y =  Kepuasan Kerja 
 

Kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosi  yang menyenangkan atau positif, sebagai akibat 

dari pengalaman atau penilaian kinerja seseorang dan persepsi bagaimana baiknya pekerjaan 

memberikan suatu yang berarti. (Luthans, 1995:113). 

Menurut Luthans dalam Husein Umar (2004:36) faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah 
 

pembayaran  (seperti   gaji  dan  upah),  pekerjaan  itu  sendiri,  promosi  pekerjaan,  kepenyeliaan 
 

(supervisi) dan rekan sekerja. 
 

 
 

3. Metode Pengumpulan Data 
 

1). Data primer 
 

Mendapatkan  data  primer  ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  beberapa  kegiatan,  sehingga 

dalam  analisis  yang  dilakukan  dapat  memperoleh  hasil  yang  sesuai  dengan  apa  yang  ada  dalam 

perusahaan, adapun kegiatan tersebut adalah: penelitian lapangan dengan kuesioner. 

Kuesioner tersebut agar dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan tepat dan 

jawaban responden konsisten dari waktu ke waktu, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Untuk  kuesioner  atau  pertanayaan   kepuasan  kerja  tidak  dilakukan  uji  ini  karena  sudah  terbukti 

valid dan reliabel serta telah digunakan sebagai salah satu alat ukur kepuasan kerja yang diakui. 

2). Data sekunder 
 

Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari teori-teori yang 

ada dalam literatur, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

 
 

4. Rancangan Analisis Data 
 

Rancangan analisis data dilakukan dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil 

peneyebaran kuisioner, yaitu: 
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1). Analisis Inferensial 

 

Analisis  data  yang  dilakukan  untuk  menguji  secara statistik  mengenai  permasalahan  yang 

diangkat.   Pada   proses   analisis   ini   dilakukan   dengan   komputasi   SPSS.   Analisis   Korelasi 

mengindikasikan hipotesis yang dibuat, yaitu kepemimpinan Hasta-Brata terhadap kepuasan kerja 

memiliki hubungan yang positif. 

2). Uji R
2
 

R
2  

(koefisien  determinasi)  yang besarnya  adalah  kuadran  dari  koefisien  korelasi,  yaitu  uji 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(kepuasan kerja). Koefisien ini adalah koefisien penentu, karena varian yang terjadi pada variabel 

dependen  dapat  dijelaskan  melalui  varian  yang  terjadi  pada  variabel  independen.  (Sugiyono, 

2004:216) 
 

2 

 
R 2   

XY  
 X 2 Y 2 




3). Uji F 
 

Uji F adalah untuk membuktikan hipotesis pertama yaitu hipotesis tentang signifikansi yang 

mempunyai  hubungan  dari  variabel  bebas  (kepemimpinan  Hasta-Brata)  terhadap  variabel  terikat 

(Kepuasan Kerja). Uji F dilakukan dengan menentukan tingkat signifikansi sebesar 95% atau α = 
 

0,05  =  5%  dan  degree  of  freedom  (df)  untuk  menentukan  nilai  F  tabel  yang  merupakan  patokan 

daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. 

Pengujian  signifikansi  terhadap  koefisien  korelasi  ganda  menggunakan  rumus  sebagai 
 

berikut: (Sugiyono, 2004:218) 
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Keterangan: 

 

R = Koefisien korelasi ganda 
 

k = Jumlah variabel independen 
 

N = Jumlah data 
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Dikarenakan  dalam  output  disertakan  nilai  signifikansi,  maka  uji  F  dengan  F  tabel  tidak 

perlu dilakukan cukup dengan membandingkan nilai sig. dengan alpha. Prosedur pengujian sebagai 

berikut: 

  Mendefinisikan hipotesis kerja, yaitu: 

Ho : tidak ada hubungan 

Ha : ada hubungan 
 

  Kriteria pengujian 
 

Jika ρ > 0,05 berarti Ho diterima 
 

Jika ρ < 0,05 berarti Ho ditolak 
 

4). Uji r Parsial 
 

Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara variabel dependen 

dan independen, dimana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Jadi uji 

ini  menunjukkan  arah  dan  kuatnya  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih  setelah  satu  variabel 
 

yang  diduga  dapat  mempengaruhi  hubungan  variabel  tersebut  untuk  dibuat  tetap  keberadaanya. 

Pengujian korelasi parsial menggunakan rumus sebagai berikut: (Sugiyono, 2004:221) 
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5). Uji t 

 

Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui signifikansi  secara  individu  masing-masing  variabel 

bebas  (X)  terhadap  variabel  terikat  (Y).  Uji  t  dilakukan  dengan  menentukan  tingkat  signifikansi 

sebesar 95% atau α = 0,05 = 5 % dan degree of freedom (df) untuk menentukan nilai t tabel. Uji 

terhadap  koefisien  korelasi  parsial  yang  telah  ditemukan  untuk  mengetahui  signifikan  atau  tidak 

menggunakan rumus sebagai berikut: (Sugiyono, 2004:223) 

r n 2 
t 

p 
. 

1 r 
2
 

 

 
Dikarenakan dalam output disertakan nilai signifikansi, maka uji t dengan t tabel tidak perlu 

 

dilakukan  cukup  dengan  membandingkan  nilai  sig.  dengan  alpha.  Prosedur  pengujian  sebagai 

berikut: 
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  Mendefinisikan hipotesis kerja, yaitu: 

Ho : Tidak ada hubungan 

Ha : Ada hubungan 
 

  Kriteria pengujian 
 

Jika ρ > 0,05 berarti Ho diterima 
 

Jika ρ < 0,05 berarti Ho ditolak 
 

6). Diskusi dan Interprestasi Hasil 
 

Berdasarkan hasil analisis inferensial yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan 

diskusi   dan   interpretsi   hasil   untuk   memaparkan   beberapa   faktor   yang   menjadi   asumsi   dari 

permasalahan  yang  mungkin  ditemukan  dari  hasil  analisis  inferensial,  sehingga  dari  hasil  secara 

keseluruhan dapat diketahui solusi yang menjadi pemecahan masalah. 

 
 

D.   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 

1. Analisis Inferensial 
 

1). Uji R
2
 

 

Hasil   perhitungan   koefisien   determinasi   dari   data   induk   dengan   komputerisasi   yang 

menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut: 

 

Model Summ ar y 
 

 

 
Model 

 

 
R 

 

 
R Square 

Adjusted 

R Square 
1 .824a .679 .616 

a. Predictors: (Constant), X8, X3, X5, X6, X1, X4, X2, X7 
 
 

Hasil perhitungan di atas diperoleh nilai R
2  

sebesar 0,616, hal ini berarti sebesar 61,6% 
 

variabel kepuasan berhubungan dengan kepemimpinan, selebihnya atau 38,4% berhubungan dengan 

variabel lain, yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. 

2). Uji F 
 

Hasil perhitungan dari data induk dengan komputerisasi yang menggunakan program SPSS adalah 

sebagai berikut: 
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ANOV Ab
 

 

 
Model 

Sum of 

Squares 
 

df 
 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression 

Residual 

T otal 

1061.614 

502.386 

1564.000 

8 

41 

49 

132.702 

12.253 
10.830 .000a 

a. Predictors: (Constant), X8, X3, X5, X6, X1, X4, X2, X7 

b. Dependent Variable: Y 

 

 
Dengan membandingkan nilai probabilitas sebesar 0,000 dengan α = 0,05, maka probabilitas 

 

<  0,05,  hal  ini  berarti  Ho  ditolak.  Angka  F  sebesar  10,830  dan  bertanda  positif,  hal  ini  berarti 

kepemimpinan Hasta-Brata secara bersama-sama mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

Kesimpulan ini membuktikan bahwa, rumusan masalah yang pertama terjawab dan hipotesis 
 

pertama   yang   menyatakan   Kepemimpinan   Hasta-Brata   memiliki   hubungan   yang   positif   dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja benar teruji. 

 

 
 

3). Uji r Parsial 
 

TABEL 4.1 
 

RESUME NILAI KORELASI PARSIAL 
 

 

Variabel Dependen Y 
 

 
Variabel 

Independen 
Variabel 

Kontrol 

 

r 

X1 (Matahari) 

X2 (Bulan) 
X3 (Bintang) 
X4 (Samudra) 

X5 (Air) 

X6 (Angin) 

X7 (Api) 

X8 (Tanah) 

X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 

X1, X3, X4, X5, X6, X7, X8 
X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8 
X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8 

X1, X2, X3, X4, X6, X7, X8 

X1, X2, X3, X4, X5, X7, X8 

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X8 

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 

-0,281 

0,348 
0,308 
0,328 

0,326 

-0,276 

0,214 

-0,099 

Sumber: Data Primer diolah 
 

 

Tabel diatas menunjukkan sebagian besar variabel kepemimpinan berkorelasi positif dan signifikan 

terhadap variabel kepuasan kerja, namun ada beberapa variabel kepemimpinan berhubungan negatif 

terhadap  kepuasan  kerja.  Untuk  mengetahui  tingkat  signifikansi  hubungan  tersebut  akan  dibahas 

dalam uji t. 
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4). Uji t 

 

Dari output regresi diperoleh hasil sebagai berikut: 
 

TABEL 4.2 
 

SIGNIFIKANSI KORELASI PARSIAL 

Dependent Variable: Y 

Variabel Independen r Sig. Keterangan 

X1 (Matahari) 

X2 (Bulan) 

X3 (Bintang) 

X4 (Samudra) 

X5 (Air) 

X6 (Angin) 
 

X7 (Api) 

X8 (Tanah) 

-0,281 
 

0,348 
 

0,308 
 

0,328 
 

0,326 
 

-0,276 
 

0,214 
 

-0,099 

0,068 
 

0,022 
 

0,044 
 

0,032 
 

0,033 
 

0,074 
 

0,168 
 

0,527 

Tidak signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Tidak signifikan 
 

Tidak signifikan 
 

Tidak signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah 
 

 

Oleh karena variabel Bulan (X2), Bintang (X3), Samudera (X4), Air (X5) berada di daerah 
 

Ho ditolak, maka variabel-variabel ini yang dinyatakan teruji kebenarannya bahwa kepemimpinan 

Hasta-Brata  ada  korelasi  positif  dan  signifikan  terhadap  kepuasan  kerja.  Sedangkan  variabel 

Matahari (X1), Angin (X6), Api (X7), Tanah (X8) berada di daerah terima Ho, yang berarti tidak 

ada hubungan dengan kepuasan kerja. Dengan demikian rumusan masalah kedua terjawab, bahwa 

variabel  kepemimpinan  yang  paling  kuat  berhubungan  dengan  kepuasan  kerja  adalah  variabel 

kepemimpinan   Bulan   yaitu   pemimpin   harus   memberi   masukan   kepada   karayawan   untuk 

meningkatkan  kompetensinya,  jelas  dalam  memberikan  deskripsi  pekerjaan  kepada  karyawan 

sehingga karyawan memahami tentang target yang harus dicapai dalam pekerjaanya, dan pemimpin 

mampu memberi rasa percaya kepada karyawan saat mengalami kondisi sulit. 

 
 

2.   Diskusi dan Interprestasi Hasil 
 

Pembahasan   mengenai   kepemimpinan   memang   sangat   menarik,   apalagi   dalam   dunia 

pemerintahan, dalam dunia bisnis lebih khusus pada suatu perusahaan, kepemimpinan tetap banyak 

dibicarakan   dan   didiskusikan.   Kondisi   lapangan   membuktikan   bahwa   kepemimpinan   banyak 

berpengaruh bagi perkembangan perusahaan, dari kebijakan-kebijakan dan perilaku pemimpin pada 

karyawan akan mempengaruhi eksistensi perusahaan. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan 
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dan diputuskan oleh pimpinan perusahaan menimbulkan beberapa reaksi bagi para karyawan. Tidak 

sedikit  perusahaan   yang  terganggu  dengan  hasil  kebijakan  dan   keputusan  yang  dibuat  oleh 

pemimpin. 

Kondisi  rendahnya  kepuasan  kerja  karyawan,  khususnya  di  PT.  XYZ  Tbk  –cabang 

Yogyakarta  yang  ditunjukkan  dengan  belum  terpenuhinya  kuantitas  karyawan  yang  mempunyai 

kepuasan kerja tinggi, terbukti  dengan adanya beberapa karyawan yang menyatakan ketidak puasan 

mengenai gaji yang diberikan, sistem pengawasan, jenis pekerjaan yang ditugaskan, promosi yang 

menyangkut   karir   dan   rekan   sekerja.   Hal   ini   memerlukan   perhatian   untuk   mendapatkan 

pemecahannya,  karena  jika  tidak  diberikan  solusi  yang  tepat  akan  sangat  berpengaruh  pada 

eksistensi  perusahaan  sendiri.  Berdasarkan  pengamatan  dan  analisis  yang  dilakukan,  diduga  kuat 

bahwa  salah  satu  faktor  yang  berhubungan  dengan  kepuasan  kerja  dan  dapat  meningkatkannya 

adalah kepemimpinan, maka dari itu dalam penelitian ini dibahas mengenai kepemimpinan dalam 

hubungannya dengan kepuasan kerja karyawan. 

Sebagai  karyawan  disebuah  perusahaan  berskala  besar,  tentunya  mempunyai  pekerjaan 

yang dituntut untuk menghasilkan prestasi kerja yang besar pula untuk tetap bisa bersaing dengan 

para  pesaing  yang  semakin  banyak  dan  berkembang  pesat.  Setiap  dan  semua  karyawan  bekerja 

dilingkungan organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, kebutuhan sosial 

psikologis, mental dan spiritual. 

Apabila  kebutuhan  karyawan  dapat  terpenuhi  secara  baik  melalui  kepemimpinan  yang 
 

mampu merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan faktor-faktor hasta-brata tersebut, maka 

kemungkinan  akan  meningkatkan  kepuasan  kerja  para  karyawannya,  yang  akan  sangat  besar 

pengaruhnya pada sikap dan perilakunya dalam bekerja dan pada akhirnya akan berpengaruh pada 

prestasi kerja dan produktifitas karyawan itu sendiri. 

Oleh karena itu seorang pemimpin harus mampu melakukan tugasnya sebagai pengayom, 

pembina dan bapak dari karyawan dibawahnya. Pemimpin harus mampu mewujudkan 

kemampuannya dalam hal memberikan keseimbangan terhadap upaya memberikan sugesti kepada 

karayawan  untuk  membangun  dalam  meningkatkan  perusahaan,  memberi  bekal  lahir  dan  batin 

kepada  karyawan  untuk  berkarya  serta  memberi  motivasi  kepada  karyawan  untuk  meningkatkan 

produktifitas kerja karyawan. 

Pemimpin   juga   harus   memberi   masukan   kepada   karayawan   untuk   meningkatkan 

kompetensinya,  memberikan  deskripsi  pekerjaan  yang jelas  kepada  karyawan  sehingga  karyawan 
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memahami tentang target yang harus dicapai dalam pekerjaanya, dan pemimpin juga memberi rasa 

percaya kepada karyawan saat mengalami kondisi sulit. Kemampuan pada tiap-tiap individu sudah 

pasti tidak sama sehingga dalam memahami sesuatu apapun akan berbeda dalam 

mendiskripsikannya,  disinilah  pemimpin  berperan.  Dengan  melakukan  tindakan  turun  ke  bawah 

untuk melihat kondisi yang ada (controlling), memberikan petunjuk langsung mengenai target atau 

tujuan  akhir  dari  tiap-tiap  lini,  dan  menanamkan  sikap  pada  para  karyawan  bahwa  lini  yang 

ditempatinya   sangat   berperan   penting   dalan   jalanya   usaha,   maka   karyawan   akan   berusaha 

semaksimal mungkin untuk menuangkan kemampuannya dalam menghadapi segala masalah, baik 

itu keluhan konsumen pada lini marketing, layanan yang harus selesai tepat waktu untuk lini service 
 

center, dan layanan administrasi yang mudah dalam lini administrasi dan keuangan. 
 

Menjadi teladan yang baik bagi para karyawan, dalam menjalankan keputusan yang telah 

disepakati tanpa ada perasaan ragu-ragu, mampu mempertahankan keputusan yang telah disepakati 

tersebut  dengan  tidak  mudah  terpengaruh.  Perilaku  pemimpin  seperti  ini  sangat  dituntut  untuk 

menghadapi  masa  yang  penuh  dinamika  agar  perusahaan  tidak  kehilangan  jati  diri.  Memang 

diperlukan  adaptasi  dalam  menghadapi  perubahan  agar  tidak  tertinggal,  tetapi  perubahan  tersbut 

harus  berada  pada  batas-batas  tertentu  sehingga  keunikan  yang  ada  pada  diri  perusahaan  tetap 

terjaga. 

Selain  itu,  pemimpin  harus  mampu  mengendalikan  diri  dalam  menghadapi  keluhan 

karyawan, dapat menampung aspirasi karyawan, dan mempunyai keleluasaan hati dalam menerima 

kritik.  Sehingga  segala  aspirasi  yang  muncul  dan  yang  disampaikan  oleh  para  karyawan  dapat 

tersalur. Perilaku tersebut selain mempengaruhi kepuasan kerja karyawan,  jika pemimpin mampu 

menyikapi  aspirasi  tersebut  dengan  bijaksana  dan  mengolah  dengan  baik  akan  berpengaruh  bagi 

kemajuan dan perkembangan perusahaan. 

Perilaku   pemimpin   harus   mampu   meratakan   kemakmuran   karyawan   sesuai   haknya, 

memberikan keselamatan  kepada karyawannya,  dan menempatkan karyawannya pada derajat dan 

martabat  yang sama  di  hatinya.  Dengan sikap pemimpin seperti ini dapat meningkatkan loyalitas 

karyawan, karena karyawan akan merasa diperlakukan dengan adil dan tidak pilih kasih, karyawan 

tidak  merasa  dijadikan   sebagai  alat   yang  hanya  diekploitasi  belaka  tanpa  ada  timbal  balik 

keuntungan. 

Dekat dengan karyawan tanpa membedakan derajat dan jabatan, mengetahui keadaan dan 

kondisi  karyawan,  dan  mengetahui  keinginan  karyawan.  Perilaku  pemimpin  seperti  ini  akan 
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membuat karyawan merasa sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan merasa mendapat perhatian dari 

perusahaan  sehingga  perilaku  tersebut  akan  berpengaruh  secara  positif  terhadap  sikap  karayawan 

dalam  bekerja,  kemungkinan  besar  karyawan  akan  merasa  puas  dalam  melakukan  pekerjaan  dan 

tugas-tugasnya. 

Pemimpin  dituntut  untuk  mampu  menghilangkan  kekurangan  dan  ego  yang  ada  pada 
 

dirinya,  melakukan  perbaikan  terhadap  tingkah  lakunya,  berani  “membakar”  cara  pandang   yang 

sempit, dan berani dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan. Rata-rata setiap orang 

pasti tidak menyukai perilaku sombong, ini membuktikan bahwa pemimpin harus menghilangkan 

perilaku  yang mau menang sendiri atau  egois tersebut, tetapi tetap mempunyai keberanian dalam 

menindak tegas terhadap  segala penyimpangan  yang ada  yang dilakukan  oleh para karyawannya, 

baik itu dalam bentuk skorsing, pemberhentian kerja bahkan dalam bentuk pidana. 

Perilaku  pemimpin  harus  tangguh  dan  kuat  dalam  menghadapi  segala  masalah,  sabar 

dalam  menerima  dan  menghadapi  segala  persoalan,  dan  pemimpin  tidak  mudah  menyerah  dalam 

menjalankan tugas demi kepentingan karyawan dan perusahaan. Perilaku yang pantang menyerah, 

bijak  menyikapi  persoalan  akan  lebih  meningkatkan  semangat  kerja  karyawan,  terlebih  usaha 

tersebut tujuan akhirnya demi kepentingan para karyawan sendiri. 

Secara   garis   besar,   peningkatan   kepemimpinan   agar   masing-masing   variabel   dapat 
 

dilakukan secara seimbang adalah dengan melakukan: 
 

 Pelatihan  dan  trainning  kepada  karyawan  untuk  meningkatkan  potensi  sehingga  karyawan 

lebih percaya dengan kemampuan yang dimiliki. 

 Memberikan tanggungjawab yang lebih besar sehingga karyawan merasa lebih dipercaya. 
 

 Melakukan pengawasan langsung ke lapangan sehingga mengetahui kondisi sebenarnya. 
 

 Memberikan  kritik  yang  konstruktif  sehingga  respon  karyawan  akan  lebih  positif  dan  tidak 

merasa disalahkan. 

 Menyatakan  sikap  kepada  para  karyawan  bahwa  tugas  yang  dikerjakan  sangat  berperan 
 

penting dalan jalanya usaha perusahaan, maka karyawan akan berusaha semaksimal mungkin 

untuk menuangkan kemampuannya dalam menghadapi segala masalah. 

Berdasarkan pendekatakan statistik analisis korelasi parsial dapat dikatakan bahwa masih 

belum  dicapainya  keseimbangan  pada  setiap  variabel  kepemimpinannya,  variabel  Bulan  (X2), 

Bintang  (X3),  Samudera  (X4),  dan  Air  (X5)  yang  mampu  memberikan  sumbangan  terhadap 
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peningkatan kepuasan kerja, sedang yang lainnya tidak berhubungan sehingga belum memberikan 

sumbangan yang signifikan dalam peningkatan kepuasan kerja. 

Menjadikan  kepemimpinan  yang  benar-benar  bisa  meningkatakan  dalam  perkembangan 
 

perusahaan,  maka  pimpinan  PT.  XYZ  Tbk  –cabang  Yogyakarta  harus  mampu  memberi  sugesti 

kepada karayawan, memberi bekal lahir dan batin kepada karyawan untuk berkarya serta pemimpin 

harus memberi motivasi kepada karyawan untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan. Tetapi 

jika dilakukan tidak proporsional atau pada saat atau waktu yang tidak tepat justru akan berdampak 

negatif  pada  kepuasan  kerja  karyawan.  Misalnya  dalam  memberikan  masukan  yang  berkaitan 

dengan produktifitas pada saat atau situasi karyawan sedang fokus, konsumen sedang antri banyak 

dalam  pelayanan  service,  pekerjaan  administrasi  sedang  menumpuk  atau  dalam  lini  pemasaran 

pesanan sedang banyak dan harus segera dikirim ke dealer cabang tepat waktu, jika pada saat-saat 

tersebut  pimpinan  memberikan  masukan-masukan  atau  perintah  boleh  jadi  emosi  karyawan  akan 

terganggu dan kinerja yang dilakukan tidak efektif lagi, artinya pemimpin harus melihat situasi dan 

kondisi yang tepat dalam memberi masukan. 

Dekat dengan karyawan tanpa membedakan derajat dan jabatan, mengetahui keadaan dan 
 

kondisi  karyawan,  dan  mengetahui  keinginan  karyawan.  Perilaku  pemimpin  seperti  ini  akan 

membuat karyawan merasa sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan merasa mendapat perhatian dari 

perusahaan sehingga perilaku tersebut akan mempengaruhi secara positif terhadap sikap karayawan 

dalam  bekerja,  kemungkinan  besar  karyawan  akan  merasa  puas  dalam  melakukan  pekerjaan  dan 

tugas-tugasnya.  Akan  tetapi  perilaku  pemimpin  seperti  ini  pada  kenyataanya  ada  yang  membuat 

para karyawan tidak senang, karena merasa dicampuri urusan pribadinya, terutama untuk karyawan 

yang berusia muda yang cenderung mempunyai emosi dan ego yang tinggi. 

Perilaku pemimpin yang dituntut untuk mampu menghilangkan kekurangan dan ego yang 
 

ada pada dirinya, melakukan perbaikan terhadap tingkah lakunya, berani “membakar” cara pandang 

yang sempit, dan berani dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan, berarti pemimpin 

harus menghilangkan perilaku yang mau menang sendiri atau egois tetapi harus proporsional juga, 

jangan  sampai  usaha  tersebut  justru  menghilangkan  kewibawaan  seorang  pemimpin.  Pemimpin 

harus tetap mempunyai keberanian dalam menindak tegas terhadap segala penyimpangan yang ada 

yang  dilakukan  oleh  para  karyawannya,  baik  itu  dalam  bentuk  skorsing,  pemberhentian  kerja 

bahkan dalam bentuk hukum pidana misalnya. 
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Perilaku  pemimpin  harus  tangguh  dan  kuat  dalam  menghadapi  segala  masalah,  sabar 

dalam  menerima  dan  menghadapi  segala  persoalan,  dan  pemimpin  tidak  mudah  menyerah  dalam 

menjalankan tugas demi kepentingan karyawan dan perusahaan. Perilaku yang pantang menyerah, 

bijak  menyikapi  persoalan  akan  lebih  meningkatkan  semangat  kerja  karyawan,  terlebih  usaha 

tersebut  tujuan  akhirnya  demi  kepentingan  para  karyawan  sendiri.  Kebijakan  pemimpin  dalam 

urusan sabar dan menerima segala persoalan terkadang disalah artikan. Banyak yang mengartikan 

sabar adalah pasrah, menerima apa adanya, tentu hal ini sangat tidak tepat jika ini dilakukan oleh 

pemimpin, karyawan  akan merasa kurang bersemangat karena seolah-olah tidak ada upaya untuk 

memperbaiki   dan   mengambil   kebijakan-kebijakan   yang   menjadi   solusi. Kegiatan   promosi 

misalnya, pesaing telah melakukan strategi-strategi dalam bidang pemasaran, test drive ke beberapa 

kota, kegiatan sosial dan pelayanan yang berkaitan dengan upaya peningkatan loyalitas konsumen 

(service   gratis   atau   hadiah).   Kondisi   yang   demikian   harus   dijadikan   oleh   pemimpin   untuk 

mengambil  tindakan  dan  memperbaiki  strategi  bersaingnya.  Perilaku  inilah  yang diharapkan  oleh 

karyawan  kepada  pimpinan.  Dengan  perbaikan  kepemimpinan  yang sekarang ini  ada  dan  dengan 

dukungan seluruh karyawan, diharapkan peningkatan kepuasan kerja karyawan secara nyata dapat 

dicapai melalui sinergi yang dihasilkan. 

 
 

E. KESIMPULAN 
 

Sebagai  penutup  dari  laporan  hasil  penelitian  ini,  maka  seluruh  hasil  analisis  data,  dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil  perhitungan  diperoleh  nilai  R
2   

sebesar  0,616  dan  angka  F  sebesar  10,830  dengan 
 

Signifikansi  0,000,  hal  ini  berarti  sebesar  61,6%  variabel  kepuasan  berhubungan  dengan 

kepemimpinan,   selebihnya   atau   38,4%   berhubungan   dengan   variabel   lain,   yang   tidak 

disebutkan dalam penelitian ini. Dari nilai signifikansi dinyatakan bahwa kepemimpinan Hasta- 

Brata   secara   bersama-sama   mempunyai   hubungan   yang   positif   dan   signifikan   terhadap 

kepuasan kerja. 

2. Secara parsial,  variabel  Bulan  (X2),  Bintang (X3),  Samudera (X4),  dan  Air  (X5)  berkorelasi 
 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Sedangkan variabel (Matahari) X1, Angin (X6), 

Api  (X7),  Tanah  (X8)  tidak  ada  hubungan  dengan  kepuasan  kerja.  Variabel  kepemimpinan 

yang  paling  dominan  berhubungan  dengan  kepuasan  kerja  adalah  variabel  kepemimpinan 
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Bulan dengan nilai ryx2-X1x2x3x4x5x6x7x8 = 0,348, nilai t = 2,373 dan pada taraf signifikansi 
 

0,022. 
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ABSTRACT 

 
Promotional   marketing   is   one   of   the   variables   used   by   companies   to   conduct 

communications with the market, because the sale is often also described as the process continues 

as it can lead to a series of further activities of the company. 

Therefore,  the  authors  defined  "whether  there  is  influence  on  the  decision  to  buy  a  product 

promotion Alfamart in East Lampung District of Way Jepara?". The purpose of this study was to 

determine whether there is influence on the decision to buy a product promotion Alfamart in East 

Lampung District of Way Jepara. 

Data  collection  techniques  in  this  study are  engineering,  documentation,  interviews  and 

questionnaires.  The  population  in  this  study  is  consumers  or  Community  Way  Jepara  who  buy 

products  Alfamart  unrestricted  (not  limited  to)  while  the  sample  used  was  100  respondents.  The 

sampling technique in this study using cluster sampling and accidental sampling. 

The technique of data analysis in this study is a simple linear regression techniques, from 
the  calculation  results  obtained  regression  equation  Y  =  12  643  +  0.688X,  amounting  to  12  643 

constants stated that if no sale, the buying decision is equal to 12 643. The regression coefficient X 

0688 stating that the sale has a positive influence on purchase decisions amounted to 68.8%. The 

value of the regression coefficient also meant that if there was an additional average score variables 

sale as one unit, then the variable buying decisions will be increased by 0688 units, and the results 

of the calculation using the formula of simple linear regression found that promotion variable has a 

value significantly below 0:05 ie 0:00, it means Ha accepted while Ho was rejected, therefore the 

promotion  has  an  influence  on  the  decision  to  buy  the  product  in  Alfamart  Way  Jepara  East 

Lampung. 

 
Keywords: Promotion, buying decisions 

 

 
A.PENDAHULUAN 

 

Semakin  banyaknya  perusahaan  ritel  yang  berdiri  saat  ini  khususnya  di  kecamatan  Way 

Jepara, memacu para pengusaha di bidang ini untuk memaksimalkan kinerja perusahaan agar dapat 

bersaing dan merebut pangsa pasar yang lebih luas. 

Untuk bersaing dan mampu merebut pangsa pasar tidak hanya cukup menciptakan produk 

yang  baik,  menetapkan  harga  yang  menarik,  dan  membuat  produk  tersedia  bagi  pelanggan, 

perusahaan juga perlu mengkomunikasikan produk kepada para konsumennya. 
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Salah  satu  yang  dianggap  penting  dalam  merebut  pangsa  pasar  ialah  dengan  menarik 

perhatian  konsumen  terhadap  produk  yang  dijual.  Dalam  hal  ini  promosi  yang  tepat  merupakan 

alatnya. Untuk menarik  konsumen tidak cukup hanya dengan mengandalkan produk-produk  yang 

berkualitas  saja  atau  dengan  harga  yang  bersaing,  namun  konsumen  juga  membutuhkan  hal 

tersebut.  Kegiatan  promosi  berkaitan  dengan  fungsi  marketing  untuk  memperkenalkan  kepada 

masyarakat atas produk barang dan jasa tertentu yang dihasilkan perusahaan lewat sarana promosi, 

sehingga masyarakat dapat mengenal dan menyukainya. 

Di Alfamart Merdeka Raya Way Jepara dipasarkan produk-produk kebutuhuan sehari-hari 

dengan beberapa produk antara lain : Minyak goreng, Air mineral, sabun mandi, sabun cuci, susu, 

minuman penyegar, shampo, makanan ringan dan masih banyak produk-produk yang lainnya. 

Pada   umumnya   perusahaan   mengalami   kesulitan   dalam   memonitor,   memahami   dan 
 

menganalisis   perilaku   konsumen   secara  tepat   dan   benar,   mengingat   banyaknya   faktor   yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dan adanya perbedaan perilaku untuk masing-masing individu. 

Perusahaan dituntut untuk dapat memantau perubahan-perubahan perilaku konsumennya, termasuk 

perilaku konsumen untuk mendapatkan atau memilih produk. 

Oleh  karena  itu  Alfamart  Merdeka  Raya  yang  berlokasi  di  jalan  Merdeka  Way  Jepara 

Lampung  Timur  merupakan  suatu  usaha  ritel  yang  bergerak  dibidang  bisnis  penjualan  produk 

kebutuhan sehari-hari masyarakat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  ini 
 

dengan judul ” Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Membeli di Produk Alfamart (Study kasus 
 

Alfamart Merdeka Raya Way Jepara Lampung Timur)”. 
 

1. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  dapat  dirumuskan  masalah  penelitian  ini  adalah 

Apakah  ada  pengaruh  promosi  terhadap  keputusan  membeli  produk  di  Alfamart  Merdeka  Raya 

Way Jepara Lampung Timur”. 

2. Batasan Masalah 
 

Dalam  penelitian  ini  perlu  adanya  batasan  masalah  supaya  penelitian  ini  lebih  mendalam 

maka  penelitian  ini  dibatasi  pada  pengaruh  promosi  terhadap  keputusan  membeli  produk  di 

Alfamart Merdeka Raya Way Jepara Lampung Timur. 
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3. Tujuan dan Manfaat Masalah 

 

1). Tujuan penelitian 
 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi 

terhadap keputusan membeli produk di Alfamart Merdeka Raya Way Jepara Lampung Timur. 

2). Manfaat penelitian 

a.  Bagi Penulis 

Menambah  wawasan  dan  ilmu  pengetahuan  mengenai  seberapa  besar  pengaruh  promosi 
 

terhadap keputusan membeli konsumen. 
 

b.  Bagi Perusahaan 
 

Memberi  masukan  kepada  Alfamart  Merdeka  Raya  Way Jepara  Lampung  Timur   mengenai 

pengaruh promosi terhadap keputusan membeli konsumen. 

 
 
 

B. LANDASAN TEORI 
 

1. Pengertian Promosi 
 

Promosi  merupakan  salah  satu  variabel  pemasaran  yang  digunakan  perusahaan  untuk 

mengadakan komunikasi dengan pasarnya, karena itu promosi sering juga dikatakan sebagai proses 

berlanjut karena dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan. 

Istilah promosi sangat erat hubungannya dengan metode-metode yang mengkomunikasikan 
 

pada target produk  yang harus di jual pada tempatnya dengan harga  yang tepat, dalam penjualan 

sebagian  mengutamakan  pada  kualitas  yang  rendah  harganay  serta  motivasi  yang  menyebabkan 

orang  membeli  suatu  barang  atau  jasa  misal  karena  ikut-ikutan  harga  diri  dan  pertimbangan- 

pertimbangan yang bersifat emosional kadang-kadang lebih dominan. 

Menurut Basu Swasta dan Irawan (1985 : 349) :  ”Promosi adalah merupakan arus informasi satu 

arah,  dibuat  untuk  mengarahkan  seseorang  atau  organisasi,  diarahkan  kepada  tindakan  yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran”. 

Menurut Dharmesta dan Irawan (2001 : 349) Promosi adalah ” arus informasi atau persuasi 
 

satu  arah   yang  dibuat   untuk  mengarahkan  seseorang  atau  organisasi  kepada  tindakan   yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Menurut Basu Swasta DH (1979 : 125) yang mengutip dari Nikles menjelaskan arti promosi 
 

penjualan adalah : ”Promosi penjualan adalah kegiatan-kegiatan pemasaran selain personal selling, 
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periklanan dan publisitas  yang mendorong efektifitas pembelian konsumen dan pedagang dengan 

menggunakan alat-alat seperti peragaan pameran, demonstrasi dan sebagainya”. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan,bahwa promosi adalah suatu 
 

usaha  yang  dilakukan  perusahaan  untuk  mendorong  atau  menarik  calon  pembeli  untuk  membeli 

produk  yang dihasilkan  dengan  cara mempengaruhi  konsumen  melalui  jalan  berkomunikasi  yang 

bersifat persuasif. 

2. Pengertian Biaya Promosi 
 

Menurut Tjipono (2001:232) bahwa biaya promosi merupakan bagian dari biaya pemasaran 

atau  biaya  komersil  yang  timbul  dalam  hubungannya  dengan  penjualan  produk  jadi  sampai 

pengumpulan piutang menjadi kas. 

Definisi di atas mengartikan biaya promosi merupakan biaya keseluruhan dari proses ketika 
 

produk  tersebut  jadi  dan  dipasarkan  ampai  dengan  hasil  dari  penjualan  produk  tersebut  kembali 

menjadi kas. 

Sedangkan  menurut  Mulyadi  (1993:30)  bahwa  biaya  promosi  termasuk  ke  dalam  Order 

getting cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Selain 

itu, biaya promosi juga dilihat dari fungsi advertensinya, di mana fungsi advertensinya itu terdiri itu 

terdiri  dari  kegiatan  perancangan  dan  pelaksanaan  kegiatan  order  getting,  yaitu  melalui  kegiatan 

advertensinyadan promosi. 

Definisi   di   atas   menyatakan   bahwa  biaya   promosi   sebagai   biaya   keseluruhan   dalam 
 

mendapatkan  pesanan  dari  para konsumen.  Selain  itu  biaya  promosi  juga  diartikan  sebagai  biaya 

iklan dan advertensi. 

3. Tujuan dan Macam-macam Promosi 
 

Kegiatan  promosi  dapat  dilakukan  secara  langsung  ataupun  melalui  media  komunikasi. 

Kegiatan  dapat  dilakukan  berdasarkan  tujuan  promosi  itu  sendiri,  sehingga  dapat  membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Tujuan promosi menurut Basu Swasta dan Irawan (1985 : 350), meliputi : 
 

1.  Modifikasi tingkah laku 
 

2.  Memberitahukan 
 

3.  Membujuk calon pembeli 
 

4.  Mengingat kembali kepada konsumen 
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Menurut  Basu  Swasta  DH  (  1985  :  350),  macam-macam  promosi  yang  dilakukan  oleh 

perusahaan antara lain : 

1. Periklanan atau advertising 
 

2. Personal Selling 
 

3. Publisitas atau publicity 
 

4. Promosi penjualan atau sales promotion 
 

4. Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Pemilihan Promosi 
 

Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penentuan  kombinasi  terbaik  dari  variabel- 

variabel promotion mix. Faktor-faktor tersebut adalah sebagi berikut : 

1.   Besarnya dana yang diperlukan untuk promosi 
 

2.   Sifat pasar 
 

3.   Jenis produk yang dihasilkan 
 

5. Pengertian Keputusan membeli 
 

Menurut Schiffman & Kanuk (1994) : “Keputusan didefinisikan sebagai sebuah pilihan dari 

dua  atau  lebih  alternative  pilihan”.  Ditinjau  dari  perilaku  konsumen,  maka  ketika  seorang  telah 

memilih  antara  membeli  atau  tidak  membeli,  pilihan  antara  merek  satu  dengan  merek  yang  lain, 

atau  pilihan  menghabiskan  waktu  dengan  melakukan  A  atau  B,  orang  itu  berada  dalam  posisi 

membuat keputusan (Schiffman & Kanuk, 1994). 

Sebuah keputusan membeli terjadi melalui proses perilaku yang terdiri dari lima tahap, yaitu 
 

: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternative, keputusan pembelian dan perilaku 

pasca pembelian. Kelima tahap ini menunjukan bahwa proses pembelian dimulai jauh dari sebelum 

saat dilaksanakannya pembelian dan memiliki konsekuensi jauh setelah pembelian Kotter (2003). 

Berdasarkan   uraian   di   atas   dapat   di   simpulkan   bahwa   keputusan   membeli   dapat 
 

didefinisikan  sebagai  perilaku  yang  diambil  oleh  konsumen  dari  beberapa  alternative  pilihan 

melalui lima tahap pada keputusan membeli, sehingga didapat keputusan yang sesuai. 

6. Tipe Pengambilan Keputusan 
 

Tipe  pengambilan  keputusan  adalah  berbeda-beda,  sesuai  dengan  situasi  pembeli  juga 

berbeda.  Tipe  pengambilan  keputusan  merupakan  suatu  proses  kegiatan  pembelian  yang  tampak 

hanyalah satu tahap dari keseluruhan proses pembelian konsumen. 

Menurut Kotler (2002: 67-74), proses pengambilan keputusan melalui lima tahap yaitu, 
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1.  Pengenalan kebutuhan ( need recognition) adalah proses pengambilan keputusan konsumen 

membeli  suatu  produk  tertentu,  buatan  perusahaan  tertentu  atau  dengan  merk  dagang 

tertentu  dimulai  sejak  mereka  merasakan  suatu  kebutuhan  tertentu  belum  terpenuhi.  Rasa 

membutuhkan   tersebut   dapat   terangsang   menjadi   dorongan   membeli   produk   apabila 

mendapakan pengaruh dari dalam maupun dari luar diri konsumen. Tahap ini adalah proses 

pembelian mulai dilakukan. 

2.  Pencarian  informasi  tentang produk  yang dibutuhkan.  Intensitas  upaya  konsumen  mencari 
 

informasi  tentang  produk  yang  dibutuhkan  ditentukan  berbagai  macam  sebab,  antara  lain 

mendesaknya kebutuhan dan nilai produk yang dibutuhkan. Apabila kebutuhan barang dan 

jasa sangat mendesak, mereka tidak begitu cermat mencari informasi tentang tentang produk 

yang dibutuhkan itu. 

3.  Penilaian berbagai macam informasi yang terkumpul. Konsumen mempergunakan informasi 

produk yang berhasil mereka kumpulkam sebagai bahan pertimbangan menjatuhkan pilihan. 

Jatuhnya pilihan pada produk dengan mereka tertentu juga mengikuti suatu proses. Sebelum 

menjatuhkan  pilihan  konsumen  menilai  keunggulan  atribut  produk  yang  datanya  mereka 

kumpulkan. Produk yang paling banyak menjanjikan atribut yang sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan konsumen itulah yang akhirnya dipilih. 

4.  Keputusan  untuk  membeli.  Tahapan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  pembelian  di 

mana konsumen benar-benar membeli produk. 

Keputusan  untuk  membeli  yang  diambil  oleh  pembeli  sebenarnya  merupakan  kesimpulan 

dari sejumlah keputusan. Misalnya, keputusan tentang jenis produk, bentuk produk, jumlah 

produk dan sebagainya. Apabila produk yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan apa yang 

diharapkan  konsumen  untuk  memuaskan  kebutuhan  dan  keinginan,  maka  produk  tersebut 

mampu  menarik  minat  untuk  membeli.  Bila  konsumen  dapat  dipuaskan  maka  pembelian 

berikutnya akan membeli merk tersebut. 

5.  Evaluasi   sesudah   pembelian.   Setelah   melakukan   pembelian   produk,   konsumen   akan 

mengalami suatu tingkat kepuasan kegiatan membeli dalam hal penggunaan produk tersebut 

sehingga  harus  diperhatikan  oleh  pemasar  bahwa  tugas  pemasaran  tidak  berakhir ketika 

produk  sudah  dibeli  tetapi  terus  sampai  pada  periode  setelah  pembelian.  Hasil  evaluasi 

konsumen  terhadap  produk  yang  telah  mereka  beli  ditentukan  oleh  perbandingan  antara 

harapan mereka dengan kemampuan produk memenuhi harapan tersebut. 
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Apabila atribut produk dapat memenuhi manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan, konsumen 

akan menilai produk yang bersangkutan memuaskan. 

7.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membeli 
 

Menurut Kotler (1996) faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian adalah faktor budaya, 

sosial, personal, dan psikologis adalah sebagai berikut : 

a. Budaya Konsumen 

b. Kelas Sosial 

Irawan dan Basu (1986) membagi masyarakat kedalam tiga golongan kelas sosial, yaitu : 
 

1. Golongan atas (pengusaha-pengusaha kaya, pejabat tinggi) 
 

2. Golongan menengah (kelas pekerja/karyawan) 
 

3. Gologan bawah (pekerja buruh, pegawai rendah) 
 

Pembagian  kelas  ini  tentunya  akan  mempengaruhi  perilaku  yang  berbeda  dalam  tingkah 

laku pembelian. 

c. Faktor Personal / Karakteristik Individu 

d. Faktor Psikologis 

8.  Pengaruh promosi terhadap keputusan membeli 
 

Menurut Dharmesta dan  Irawan (2001 : 349) promosi adalah arus informasi atau persuasi 

satu  arah   yang  dibuat   untuk  mengarahkan  seseorang  atau  organisasi  kepada  tindakan   yang 

menciptakan  pertukaran  dalam  pemasaran.  Hal  tersebut  seiring  dengan  pendapat  Kotter  (2003), 

keputusan membeli dapat didefinisikan sebagai perilaku yang diambil oleh konsumen dari beberapa 

alternative pilihan melalui lima tahap pada keputusan membeli, sehingga didapat keputusan  yang 

sesuai. 

Oleh   karena   itu   menurut   peneliti   promosi   mempengaruhi   keputusan   dalam   membeli 
 

konsumen,  sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  masalah  ini,  agar  inti  yang  diharapakan 

menjadi satu masukan bagi Alfamart Merdeka Raya Way Jepara agar tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai,  karena  dengan  meningkatkan  promosi  maka  akan  mempengaruhi  keputusan dalam 

membeli produk Alfamart. 
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9.  Kerangka pikir  

 

Gambar Kerangka Fikir 
 
 
 
 

Besarnya dana 
Budaya 

 

 
 

Sifat pasar 

 
 
PROMOSI KEPUTUSAN 

MEMBELI 

 
Sosial 
 

 
 
Personal 

 

 
Jenis produk Psikologis 

 
 
 
 
Keterangan : 

 

 

: Variabel :  : 
 

 

: Indikator 
 

 

: Garis pengaruh 
 

 

    : Garis indikator 
 

 

10.  Hipotesis 
 

Adapun hipotesis yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah : 
 

 

1.   Hipotesis altrnatif ( Ha ) : ”Ada Pengaruh promosi terhadap keputusan membeli produk di 
 

Alfamart.Merdeka Raya Way Jepara Lampung Timur. 
 

2.   Hipotesis nol ( Ho ) : ” Tidak ada Pengaruh promosi terhadap keputusan membeli produk di 
 

Alfamart Mereka Raya Way Jepara Lampug Timur. 
 

 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
 

1. Batasan Konsep Dan Definisi Operasional Variabel 
 

1) Promosi ( Variabel X ) 
 

Promosi  adalah  arus  informasi  atau  persuasi  satu  arah  yang  dibuat  untuk  mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Adapun indikator yang di ukur adalah : 
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a.  Besarnya dana yang diperlukan untuk promosi, 

b. Sifat pasar 

c.  Jenis produk yang dihasilkan 
 

2) Keputusan membeli ( variabel Y ) 
 

Keputusan  pembelian  adalah  tindakan  dari  konsumen  untuk  mau  membeli  atau  tidak 

terhadap produk. 

Adapun indikator yang di ukur adalah : 
 

a.  Budaya konsumen 

b.  Kelas sosial 

c.  Personal 
 

d.  Psikologis 
 

2.  Tehnik Pengumpulan Data 
 

Tehnik yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu : 
 

1)  Dokumentasi 
 

2)  Wawancara 
 

3)  Kuisioner 
 

3.Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 
 

1). Populasi 
 

Dalam  penelitian  ini  populasinya  adalah  masyarakat  atau  konsumen  yang  telah  membeli 

produk Alfamart di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur yang unrestricted. 

2). Sampel 
 

Berdasarkan pertimbangan maka peneliti menetapkan besarnya unit sampel untuk penelitian 
 

ini   adalah   100   sampel  dengan   anggapan   bahwa  100   sampel   tersebut   telah   dapat   mewakili 

keseluruhan populasi. 

3). Teknik Pengambilan Sampel 
 

Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  target  populasi  adalah  konsumen  yang  berdomisili  di 

kecamatan  Way Jepara.  Populasi  penelitian  bersifat  tidak  terbatas  sehingga  tidak  dapat  diketahui 

jumlah  yang  sebenarnya.  Penelitian  hanya  pada  sebagian  daerah  populasi  target.  Teknik  yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah cluster sampling dan incidental sampling. 
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a. Cluster sampling 
 

yaitu   pengambilan   populasi   berdasarkan   pengelompokkan   16   desa   yang   tersebar   di 

kecamatan Way Jepara kemudian ditarik secara acak untuk dijadikan anggota sampelnya, di 

kecamatan Way Jepara diperoleh 4 desa yang dipilih secara acak yaitu Sumberjo, Labuhan 

Ratu  Dua,  Braja  Asri  dan  Braja  Sakti.  Keempat  desa  tersebut  yang  akan  menjadi  target 

populasi dalam penelitian ini. 

b. Incedental sampling 
 

Dari empat desa yang didapat dari pengambilan cluster sampling tersebut kemudian diambil 
 

100  orang  untuk  dijadikan  sampel  penelitian.  Pengambilan  100  sampel  ini  menggunakan 

teknik  incedental  sampling  yaitu  responden  yang  kebetulan  di  jumpai  dan  membeli  serta 

menggunakan produk Alfamart dari keempat desa tersebut 

4. Teknik Analisa Data 
 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. regresi 

linear  sederhana  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  promosi  terhadap  keputusan  pembelian 

produk Alfamart Way Jepara Lampung Timur”.Secara umum rumus dasar regresi linear sederhana 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Y= a +bx 
 

keterangan 
 

Y = Variabel dependen (keputusan pembelian ) 

X  = Variabel independen ( Promosi ) 

a,b = koefisien-koefisien Regresi 
 

Untuk pengujian hipotesis dilakukan uji signifikasi koefisien regresi menggunakan rumus t, 

karena distribusinya mendekati distribusi normal. 

Bentuk rumusnya adalah sebagai berikut: 
 

 
 

 

Dimana 
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Sedangkan 

 

 

 
 

 

Ketentuan: 
 

Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak 
 

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima 
 

 
 
 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

1.  Hasil Analisa data 
 

Untuk  menentukan  pengaruh  promosi  terhadap  keputusan  membeli  produk  di  Alfamart 

penulis  menggunakan  rumus  regresi  linear  sederhana  dengan  bantuan  program  SPSS  12.0  yang 

hasilnya sebagai berikut: 

Model Summary 

 
 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .683(a) .566 .461 4.84080 

a  Predictors: (Constant), VAR00001 
 

 

Pada  tabel  diatas  angka  R  sebesar  0,683  menunjukan  bahwa  pengaruh antara  promosi 

terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 0,683. 

Angka R square atau koefisien determinasi adalah 0.566 hal ini berarti keputusan konsumen 
 

dalam membeli produk Alfamart adalah sebesar 0.566. 
 

Standar Error of Estimate ( SEE ) adalah 4.84080, hal ini berarti semakin kecil SEE akan 

membuat regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel keputusan konsumen. 

ANOVA 

 
 
Model 

 Sum of 
Squares 

 
df 

Mean 
Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

2006.489 
2296.471 
4302.960 

1 
98 
99 

2006.489 
23.433 

85.625 .000(a) 

a  Predictors: (Constant), VAR00001 
b  Dependent Variable: VAR00002 
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Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 85.625 dengan tingkat signifikan 0.00. 

Karena  probabilitas  (  0.00  )  lebih  kecil  dari  0.05  maka  model  regresi  bisa  dipakai  memprediksi 

keputusan pembelian. 

Coefficients(a) 
 

 

 

Model 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. 

  B Std. Error Beta   

1 (Constant) 
 

VAR00001 

12.643 
 

.688 

3.047 
 

.074 

 

 
 

.683 

4.149 
 

9.253 

.000 
 

.000 

a  Dependent Variable: VAR00002 
 

Dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  nilai  a  adalah  12.643  dan  nilai  b  adalah  0.688.  Jadi 

persamaan Y = 12.643 + 0.688X 

- Konstanta  sebesar  12.643  menyatakan  bahwa  jika  tidak  ada  promosi  maka  keputusan 

pembelian adalah sebesar 12.643. Koefisien regresi 0.688 X menyatakan  bahwa promosi 

mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian sebesar 68.8%. 

- Besarnya  nilai  koefisien  regresi  tersebut  juga  memberikan  makna  bahwa  jika  terjadi 
 

penambahan   rata-rata   skor   variabel   promosi   sebanyak   satu   satuan,   maka   variabel 

keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0.688 satuan. 

-   Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independent. 

Hipotesis : 

Ho = Koefisien regresi tidak signifikan 

Ha = Koefisien regresi signifikan 
 
 
 

Pengambilan keputusan (berdasarkan nilai signifikan) : 
 

- Jika nilai signifikan > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 
 

- Jika nilai signifikan > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 
 

Pada  kolom  signifikansi  terlihat  bahwa  dari  dua  variabel  yaitu  konstanta  regresi,  promosi 

mempunyai  angka  signifikansi  di  bawah  0,05  karena  itu  promosi  tersebut  mempengaruhi 

keputusan pembelian. 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.  Kesimpulan 
 

Dari analisa data yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana 
 

di atas di peroleh persamaan regresi Y = 12.643 + 0.688X , konstanta sebesar 12.643 menyatakan 

bahwa jika  tidak  ada  promosi  maka keputusan membeli  adalah  sebesar  12.643.  Koefisien  regresi 

0.688  X menyatakan  bahwa  promosi  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  keputusan  membeli 

sebesar 68.8%. Besarnya nilai koefisien regresi tersebut juga memberikan makna bahwa jika terjadi 

penambahan  rata-rata  skor  variabel  promosi  sebanyak  satu  satuan,  maka  variabel  keputusan 

membeli  akan  meningkat  sebesar  0.688  satuan  dan  dari  hasil  perhitungan  menggunakan  rumus 

regresi linear sederhana didapat bahwa variabel promosi  mempunyai nilai signifikan dibawah 0.05 

yaitu  0.00  ,  hal  ini  berarti  Ha  diterima  sedangkan  Ho  di  tolak,  oleh  karena  itu  promosi  tersebut 

mempunyai  pengaruh  terhadap  keputusan  membeli  produk  di  Alfamart  Way  Jepara  Lampung 

Timur 

 
 

2. Saran 
 

Melihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan, untuk lebih meningkatkan keuntungan/ 

laba  perusahaan,  penulis  menyumbangkan  beberapa  saran  yang  mungkin  dapat  menjadi  bahan 

pertimbangan bagi perusahaan. Adapun- saran-saran tersebut antara lain : 

1.  Promosi yang dilakukan perusahaan harus lebih ditingkatkan. 
 

2.  Untuk menarik minat beli konsumen perusahaan disarankan agar lebih  memperhatikan 

keinginan konsumen yang terus berubah-ubah. 
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